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م �بسم اهلل الرحم�ن الرح�ی

که از خود به ما بخشـید و شـکرگزاری اش را  خدای را سـپاس به پاس شـناختی 

بـه مـا الهـام فرمـود و آن چـه از درهـای علـم بـه ربوبیتـش بـر مـا گشـود و مـا را به اخالص 

گشـت و از انحـراف از دیـن و دورویـی و سـرپیچی و تردیـد در  در توحیـدش رهنمـون 

کـرد و بـا برانگیختـن سـرور رسـوالنش بـر مـا مّنت نهاد و ما را با دو جانشـین  کارش دور 

ک _ سـالم خـدا بـر ایشـان  کتـاب عزیـز خـدا و خانـدان پـا گرامـی داشـت:  پیامبـرش 

کـه همـواره بـرای منافـع جامعـه بکوشـیم. و در راه  بـاد! _ . و مـا را سـعادت بخشـید 

خدمـت بـه اجتمـاع، و پیشـاپیِش ایشـان پیشـگامان دانـش و فضیلـت، توفیقمـان 

گام هامان را اسـتوار فرمود و در این  بخشـید. و در راه راسـت و روشـن حّق و حقیقت 

کارنامـه و آثـار قلـم مـا همـراه بـا نیکبختـی پیاپـی،  مسـیر، بهـره و حـّظ مـا را بـاال بـرد و 

یـم و جـز بـه اسـتواری  کار، اسـتواری و دّقـت می ورز رقـم خـورد و تـداوم یافـت. و مـا در 

سـخن نمی گوییـم. خداونـد عهـده دار و سرپرسـت توفیـق اسـت و هموسـت بهتریـن 

مـوال و یـاور.

عبداهحسین احمد اتینی
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کشاجم 22. ابوالفتح 

کشاجم )د. 360( 22. ابوالفتح 

او بـه چیـزی دل مشـغول اسـت کـه بـازش مـی دارد از ویرانه هـای خانۀ معشـوق بپرسـد: آیـا یار در 

کرده است؟ آن مانده یا کوچ 

از این روی، نگاه آهوچشمان که از پس پرده های نازک به او می نگرند، جذبش نکردند.

خ از شرم، عقلش را تحریک نمی کند. و رخساران زرد و سر

او را همیـن گذشـت شـب و روز کـه بـا هرگـذر، نکوهـش او را از سـر می گیـرد، بس اسـت؛ پس دیگر 

نکوهشش نکنید!

گاه که در موی سرش پیری شعله گرفت، آتش عشق خاموش گشت. کنار نهاد. آن  گمراهی را 

گریسـتن بـر نشـان های برجـای مانـده از  گریـان اسـت، او را از  ک پیامبـر  کـه بـر خانـدان پـا ایـن 

بازمـی دارد. عمارت هـا1 

چـه بسـیارند در میـان ایشـان جوانـان چـون هاللـی که قبل از کمـال یافتن، فـرو افتادند و نیز چه 

بسـیارند مـردان کاملـی چـون ماه تمام که غـروب کردند.

آنـان حّجت هـای خـدا در میـان آفریدگانـش هسـتند و روز قیامـت خصم کسـانی خواهند شـد که 

از یاری شـان دسـت کشیدند.

هماناننـد کـه خداونـد در قـرآن برتری شـان را بیان فرموده؛ و هر که از یاری شـان دسـت کشـیده، 

آن چـه را کـه در قـرآن نازل شـده، رّد کرده اسـت.

جّدشان واپسیِن پیامبران است و این را همۀ مّلت ها می دانند.

ک می افکند. پدرشان سرور اوصیا است که به فقیران عطا می نمود و پهلواناِن ] کفر[ را بر خا

1� در متن »غزل« و در نسخه ای دیگر »طلل« آمده است. ترجمه بر اساس نسخه بدل صورت پذیرفت. )ن.(

)13(
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کـه چگونـه بـه هنگامـۀ نبـرد بایـد بـه پهلوهـا 1 بزنـد؛ و بـه شمشـیر  کـه بـه نیـزه آموخـت  کسـی  و 

کـه بـر سـرها ضربـت زنـد. آموخـت 

گر زمین زیرپایش خالی می شد، او از جای خود تکان نمی خورد. در هنگامۀ جنگ ا

کـه دنیـا زیورهـا و جامه هـای آراسـته اش را بـه تـن داشـت، او از دنیـای ایشـان روی  در حالـی 

برگردانـد.

چون آنان را با او سنجند، وی از همگان واالرتبه تر است.

ک فرودسـت اسـت؛ و دریایی اسـت که همگان  آسـمانی اسـت کـه همـه چیـز در قیـاس بـا وی خا

در سنجش با او آبی اندک هستند.

از آن زاده  کـوه  کـه  از او می آمـوزد؛ و بردبـاری اش چنـان اسـت  ابـر  کـه  دارای بخششـی اسـت 

می شود.

چـه بسـیار شـبهه ها کـه بـا هدایتـش از میـان رفت؛ و چه بسـیار نقشـه هایی کـه مورد تردیـد بود و 

با اندیشـۀ او نهایی می شـد!

چه شعله های هدایت سوز از آتش گمراهی که خداوند با او خاموش ساخت!
همو بود که آفریدگارمان خورشید را که رو به غروب می رفت، به خاطر او بازگرداند.2

گر هم بازنمی گشت، آفتاِب اندیشه و رخسار او جایگزین آن بود. ا

ـر3 را زنند 
َ

گ همـو کـه بـا شمشـیرهای تیـز در راه دیـن بـا مشـرکان جنگیـد، همـان سـان کـه شـتران 

]و براننـد[.

آنـان می داننـد کـه روز غدیـر، بـه سـبب خیانـت آنـان ]و رفتـار منافقانه شـان در آن روز[، روز جمل 

کشـید. را بـه دنبال خود 

پس ای جماعت ستمگران که جانکاه ترین و سوزانده ترین مصیبت را به پیامبر چشاندید!

و آن گاه، شاعر بدین ابیات می رسد:
در بارۀ علی، متن قرآن و سخنان صریح بهتریِن پیامبران با گفته های شما مخالف است.

سـفارش آشـکار او را بـه بیابـان انداختیـد ]و دور افکندیـد[ و سـخنانی را علیـه علـی؟ع؟ گفتید که 

پیامبر نگفته اسـت.

گرفت. )ن.( 1. در متن »ُحلی« آمده؛ اما »ُکلی« درست است و ترجمه بر همین اساس صورت 

گذشت. کتاب )126/3_141(  2. حدیث بازگشت خورشید در همین 

گرفت. )ن.( گویا »ِجراَب اإلبل« درست باشد و ترجمه بر همین اساس صورت  3. در متن، »ِعراب اإلبل« آمده، ولی 

)14(
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17 کشرجم 22. ابواهفتح 

کـه 47 بیـت دارد، تـا پایـان آن ادامـه می یابد. این چکامه در نسـخه های  و ایـن قصیـده 

مذهبـش  بـا  کـه  را  قصیـده  از  بیت هایـی  آن،  ناشـر  اّمـا  می گـردد؛  یافـت  ی  و دیـوان  خّطـی 

کـه بـه تحریـف مطالـب  سـازگاری نداشـته، حـذف نمـوده و ایـن نخسـتین دسـت نیسـت 

پرداختـه اسـت!

شاعر

ی ابوالفتـح محمـود بـن محّمـد بـن حسـین بـن سـندی بـن شـاهک َرْملـی1، معـروف به  و

از  و  ایشـان،  یگانـگان  از  یگانـه ای  اّمـت،  بـزرگ  مـردان  از  نابغـه ای  او  اسـت.  کشـاجم 

کـرد و  ی هم پایـی و همـاوردی نمی توانسـت  کـه کسـی بـا و سخن سـنجان بی مانندشـان بـوده 

ـم و 
ّ
یـد و بـا او رقابـت نمی توانسـت نمـود. شـاعر و نویسـنده و متکل بـر او فخـر نمی توانسـت ورز

منّجـم و دانشـور منطـق و محـّدث و اهـل تحقیـق و دّقـت ورزی و مناظـره و بخشـندگی و از 

طبیبان خبره و چیره دست بود.

ـــر  ـــه ه ک ـــود  ـــاده ب ـــتن نه ـــر خویش ـــاجم را ب کش ـــب  ـــود، لق ـــود و خ ـــا ب ـــع فضیلت ه ی مجم و

کاتـــب؛ شـــین بـــه شـــاعر؛ الـــف بـــه ادیـــب یـــا انشـــادگر  کاف بـــه  حـــرف آن بـــه دانشـــی اشـــاره دارد: 

ــا  ــم یـ ـ
ّ
ــه متکل ــم بـ ــنده(؛ میـ ــواد )= بخشـ ــا جـ ــدل« یـ ــرآمد در »جـ ــه سـ ــم بـ ــعرخوان(؛ جیـ )= شـ

گشـــت و در آن چیرگـــی  ــز ســـخت شـــیفته  ــه دانـــش طـــب نیـ ــا منّجـــم. چـــون بـ منطـــق دان یـ

یافـــت، حـــرف طـــاء را هـــم بـــدان افـــزود و طکشـــاجم خوانـــده شـــد؛ اّمـــا بدیـــن لقـــب مشـــهور 

نگشت.

بـا  البّتـه  سرشـارند2؛  آن  از  لقـب،  ایـن  تحلیـل  در  فرهنگ نامه هـا  چـه  آن  اسـت  ایـن 

کردیـم. ایـن مـرد در همـۀ دانش هـای یـاد شـده  کـه در نسـبت حـروف بـدان اشـاره  اختالفـی 

باشـد. بـوده  لقبـش  بـود و شـاید همیـن موجـب اختـالف در تحلیـل  سـرآمد 

1� منسوب به رمله، از نواحی فلسطین ]معجم البلدان: 69/3[�

هب: 37/3 ]321/4[؛ الّشیعة و فنون اإلسالم: ص108 ]ص140[�
ّ

2� بنگرید به: شذرات الذ

)15(
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ادب و شعر وی

کشاجم پیشوای ادب و الگوی شعر بود، تا آن جا که رّفاء َسِری، آن شاعر شگفتی آفرین 

و نغزگـو، در عیـن پیشـگامی اش در فنـون شـعر و ادب، بـا شـوق وافـر در پـی نسـخه برداشـتن 

بـر سـبک او سـخن می سـرود )وفیـات األعیـاِن  ی راه می سـپرد و  بـر شـیوۀ و از دیـوان او بـود و 

ـکان: 218/1 ]360/2[(. بـه سـبب شـهرت او بـه همیـن جنبـه، شـاعری چنیـن سـروده 
ّ
ابن خل

است:
کنده از غم فرو می بارد! گرفتار می شود به اشکی ریزان که بر قلب آ بدا به حال کسی که 

دبـاء: 326/1 
ُ
گـر بـه جـام مـدام و نامه های صابی و شـعر کشـاجم مشـغول نمی شـد! )معجم األ ا

)]27/2[

گــرد آورد و ســپس افزوده هایــی بــدان  ی را ابوبکــر محّمــد بــن عبــداهلل حمدونــی  شــعر و

کــه لبریــز از شــواهد بهــرۀ  کــرد. شــعرش همچنــان  َکشــاجم اخــذ  کــه از ابوالفــرج بــن  پیوســت 

ــث و ســرآمدی اش در فنــون ادب و نویســندگی و شــاعری اســت،  بســیار او در لغــت و حدی

گرانســنگی اش در ویژگی هــای بــزرگ شــخصیتی نیــز هســت و او را بــا صفت هــای  آشــکارگِر 

ی: پایدار ارزشمندش نمودار می سازد؛ همچون این سرودۀ و
تبار1 اصیلی که ]در فارس و[ در سایۀ کسرا دارم2، بخشندگی مرا مشهور ساخت. 

و نیز نیکی های اخالقی که سخت بدان ها پایبند و حریصم؛

ــار[  ــوچ ]قمـ ــرۀ پـ ــردم و از آن مهـ ــده[ بـ ــرگ برنـ ــر ]= بـ ــهم وافـ ــا سـ ــن ویژگی هـ ــه در ایـ کـ ــی   در حالـ

برکنار ماندم.

در دبیری و نویسندگی راه های فراخ پیش پای دیگران گشوده ام.

ک روِی معانی در لغت فصیح را من برداشته ام. بکارت دختران تابنا

روایاِت به سند رسیده را با نوآوری های قریحۀ خود همراه ساختم.

و به این جایگاه رسیده ام، با هّمتی که در میدان مجد، رها و بلندپرواز است.

کـه بهتـر بـه نظـر می رسـد و ترجمـه بـر همیـن اسـاس صـورت  کشـاجم »مناسـب« آمـده  1. در متـن »مناصـب« و در دیـوان 
گرفـت. )ن.( 

2. کشاجم از نسل سندی بن شاهک بود و در این جا به نسب ایرانی خویش اشاره دارد. )ن.(
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و نیز با عزمی که در دشواری ها و سختی ها خسته و از پاافتاده نیست.

این هّمت و عزم در هر حادثۀ سرکش خونین، همراه و یاور من هستند.

نیـز ایـن سـرودۀ او از نبوغـش و سـبک روان و نیکویـش در کشـیدن مضمون هـای گرانمایـه 

به رشـتۀ نظم، نازکی و ظرافت سـخنان لطیف، نیرومندی دیدگاه، دّقت اندیشـه، و اسـتواری 

تأّمـل و خـردورزی، بـرای خواننـدگان حکایت می کند:
گر مردمان به حق به ستارگان دست یازند، من سزاوارم که به برترینشان دست پیدا کنم. ا

آیا زبان من ُبرنده تر از لبه های شمشیر هندی تیز نیست؟

آیا دستم را انگشتانی نیست که قلمی را با خود دارد که اشکش پایان نمی پذیرد؟

قلمـی همچـون اژدهایـی کـه دشـمنان از آن می هراسـند؛ و مـاری که تعویذنویسـان از آن به خدا 

پناه می برند.

کـه آن زهرهـای کشـنده ]بـرای دشـمنان[ جـاری می شـود،  کـه از همـان جـا  و چنینـش می بینـی 

تریـاق و پادزهـری ]بـرای دوسـتان[ می افشـاَند.

ک می ســـازد و دوســـتان بینـــوا را از عطـــا و  کیفـــر، هـــال کـــه دشـــمن را بـــرای  همچـــون پتکـــی اســـت 

بخشـــش بهـــره می دهـــد.

سطرهایی که در کتابی می نگارم، همانند ابرهای انبوِه در رفت و آمد و درخشنده اند.

در این سطرها از سخن، زیورهایی ساختم با ابداع معانِی بلند و دور، نه نزدیک و مبتذل1.

شعرهایم همچون گردن آویزهای گوهرینند که گردن ها را زینت می دهند.

این گوهرها چنانند که چون گوش ها بشنوند، بر چشم ها فخر می فروشند.

کنـــد، در معناشـــان  کـــه فهـــم لطیـــف، آن هـــا را از میـــان معانـــی ظریـــف جســـت وجو  و آن گاه 

ــد. ــران ماَنـ حیـ

این ها با من همراهند و فکرم آن ها را تا آفاق دوردست به حرکت درآورده است.

چـــون مصیبتـــی بـــزرگ فرارســـد، اندیشـــه ام در چاره جویـــی آن حادثـــه، در ســـرعت2 ماننـــد شـــهاب 

اســـت.

هرگاه خواهم، شعرم شیرین تر از سخن جوانکان و عاشقان باشد.

گویا »األشفاق« درست است. )ن.( 1. در چاپ مرکز الغدیر، »اإلشفاق« درج شده، ولی 

2. در متن »األعناق« درج شده، ولی »اإلعناق« درست است و ترجمه بر این اساس انجام شد. )ن.( 
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کسـی تـوان  کـه  بـا بـاده هم پیمانـم و بـا زنـان میانسـال همـراه؛ اّمـا در جنگ هـا شـیری هسـتم 

نـدارد. را  رویارویـی ام 

کـــردن ]و فرمانروایـــی[ اســـت و نوشـــیدنیم در شـــب از   باده نوشـــی صبحگاهـــی ام امـــر و نهـــی 

باده است.

در میان مجلس1 باوقارم و نوشنده را خجل نمی سازم و ساقی را نکوهش نمی کنم.

هـرگاه بـاده نوشـیده باشـم، جـام از دسـت سـاقی برمی گیـرم و آن را ُپـر یـا نیمه ُپـر بـه همراهـان 

می نوشـانم.

گاه آماده می شوم برای صید زنان برگزیدۀ اصیل و شریف؛ آن 

کـه هـر روز بـرای دویـدن در میـدان مسـابقه، شکم هاشـان  زنانـی باریک انـدام همچـون اسـبانی 

گرسـنه نـگاه داشـته می شـود؛

زنان جوان چشم نوازی که زیورهایی از ساخته های خدای آفریننده را بر تن کرده اند.

چون زبان از کام برآورند، گویا رابطۀ شمشیر و نیام را وصف می کنند.

گر آنان را بیننـد، از زیباتر بودنشـان نگران  گویـا گاوان وحشـی کوهـی ] کـه چشـمانی زیبـا دارنـد[ ا

می شـوند و در گوشـه ای آرام می گیرنـد.

کـه  کـه دوسـتی خالصانـۀ آنـان چنـان اسـت  در آن مجلـس همـراه بـا ندیمانـی حاضـر می شـوم 

گویـی از یکرنگـی و یکدسـتی آفریـده شـده اند.

گاه می شــوند، وی را در شــعرش  هــرگاه پژوهنــدگان بــه ســروده های از ایــن دســِت او آ

کریمانــه و خصلت هــای  کــه نمونه هــای خوی هــای  آمــوزگار یگانــۀ اخــالق می یابنــد، پــس از آن 

گرانقــدر و راســتی و درســتی اش در دوســتی ورزیدن و پرداختنــش بــه شــؤون انســانیت را پیــش 

روی خود می بینند:
ما نگاه دار ]حرمت[ دوستانیم و پایبند به عهد و پیمان.

ســـخت می کوشـــم تـــا رضایـــت دوســـت را بـــه دســـت آورم و چـــون بـــه ســـختی درافتـــد، بـــا او نرمـــی 

و مالطفـــت مـــی ورزم.

کـــه همـــۀ هّمتمـــان بـــرای رســـیدن بـــه اخـــالق  ایـــن اســـت خلـــق و خـــوی مـــا. مـــا مردمـــی هســـتیم 

بزرگوارانـــه اســـت.

گرفت. )ن.( 1. در متن، »النَدی« آمده، ولی »النِدّی« درست است و ترجمه بر این اساس صورت 
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و نیز:
کسانی بودند که بی گناه و دلیلی از ما سرپیچیدند.

آنان در حّق ما گمان بد بردند؛ و چرا نیکو گمان نبردند؟

ما را وانهادند و هرگاه خواهند، بر همان وضعی که بودیم باز می گردند.

گر خیانت ورزند، خیانت نمی کنیم. گر بازگردند، بازمی گردیم؛ اّما ا ا

گر نسبت به ما بی توجهی کردند، ما بی نیازتر از آنانیم. ا

و همچنین این ابیات او از قصیده ای در مدح ابن مقله:

گیرنـد، موجـب غبطـۀ  گـر مـورد آزمایـش قـرار  کـه ا چـه بسـیار صفت هـای نیکـو در مـن هسـت 

یـا مانـع عیب جویـی شـوند. دیگـران شـوند 

کنار ستارگان است؛ و عزمی که در سختی ها از هم نمی گسلد. مرا هّمتی است که جایگاه آن در 

کـه عـّزت از  کـه مـرا عّزتـی بزرگمندانـه بخشـیده؛ و چـه بسـا  نیـز از فروتنـی و تواضعـی بهـره دارم 

فروتنـی فراهـم آیـد.

کـه حّتـی یـک روز بـر لغـزش و خطایـی از مـن دسـت  بـا بزرگانـی از اقـوام مختلـف همـدم بـوده ام 

نیافتند.

از کفایت مندی هایم بهره برده اند و من برایشان محافظ تر از زره1 یا برنده تر از سرنیزه بوده ام.

خّطـی چشـم ربا دارم بـا الفاظـی آراسـته کـه نه تنها نظمش دشـوار و سـخت نیسـت، بلکـه گزیده 

و هموار اسـت.

گـر تشـنه کامی را از الفـاظ خویـش سـیراب کنـم، تشـنگی اش را سـیراب سـازد، پـس دیگـر نیـاز به  ا

تشـنگی نخواهـد داشـت ]و بـه آن گرفتار نشـود[.

که هدایت جویانه قصد  که برای هر کس  کردم  چه بسـیار سـبک هایی آسـان ]در نگارش[ ابداع 

آن ها کند، قبله خواهند بود.

گیرند که نه منشی دیوان از آن بی نیاز است و نه کاتب دیوان. این سبک ها چنان فرا

کـه هرچـه داشـتم، بدیشـان بخشـیدم و ایـن مقتضـای جـود و  مردانـی بـا مـن همنشـین بودنـد 

کرامتم بود.

ــورت  ــه صـ ــن پایـ ــر ایـ ــه بـ ــده و ترجمـ ــذرع« آمـ ــن الـ ــی مـ ــاجم »أوقـ کشـ ــوان  ــده و دیـ ــذرع« درج شـ ــن الـ ــی مـ ــن »أوفـ 1. در  متـ
)ن.( پذیرفـــت. 
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کار بســـت؛ و روزگار بـــا عاشق پیشـــگان  اّمـــا روزگار بـــرای فریفتنـــم نیرنگ هـــای خویـــش را بـــه 

نیرنـــگ مـــی ورزد.

گـران خویـش را از دوش  کـه آزاده، بـار  کـس روی ننهـادم؛  کـردم و بـه هیـچ  لکـن قناعـت پیشـه 

برادرانـش برمی گیـرد.

کـرده و میـان او و آنـان فاصلـه  کـه چـون زمانـه او را از دوسـتان یکدلـش دور  می بینیـد 

ی  ی سـخت دشـوار افتـاده و سـختی اش بـر او درشـت گشـته و بـارش بر و افکنـده، دوری بـر و

سـنگین شـده؛ پـس در شـکوۀ خویـش، می هراسـد و بی تابـی می کنـد و آه برمـی آوَرد و نالـه 

سـرمی دهد و در برابـر خواننـدۀ شـعرش، شـوق و وجـد خویـش را بـه تصویـر می کشـد و پیـش 

چشـم او، سـوخته دلی برخاسـته از اشـتیاقش و زبانـۀ آتـش عشـق خـود را بـا چنیـن سـخنی بـه 

نمایـش می نهـد:

کیست که دریابد چشم اشک افشانم را و جان از دست رفته ام را؟

چشمی که اشک هایش روان است، گویا چیزی به آن برخورد کرده است.

گر از رقیب بیم ورزد، از گریستن باز ایستد. گر امان یابد، اشک افشاند و ا ا

گریستنش همانا بر شب های از دست رفته است.

و نیز:
کـه شـبت را همچـو شـب مـن  کنـد  گردانـدی و بـه مـن روی نکـردی، خـدا  کـه از مـن روی  ای 

سـپری نکنـی.

کـه از دردهایـم شـاد می شـوند، نیـز برایـم سـوگ  کـه حّتـی دشـمنانی  دوری ات چنـدان آزارم داد 

سـرودند.

کنون یا زنده اش کن یا بمیرانش! قلبم را به آرزوها معّلق نهادی؛ ا

و  گشـته  سرشـته  ادب،  نیکـی  و  اخـالق  لطافـت  و  نرم خویـی  و  نازک دلـی  بـا  کشـاجم 

طبعـش بـر دلسـوزی و مهـرورزی نهـاده شـده و فطرتـش بر پایـۀ عناصر انسـانی و خصلت های 

گویی  گشـته، بـدذات و َپسـت جان و بدزبـان نبـود و بـه عیب جویـی و ناسـزا کریمانـه اسـتوار 

بازمانـدۀ  افتخارهـای  فـراواْن  از  یکـی  را  شـعر  ی،  رو همیـن  از  نمی شـتافت؛  کسـی  در بـارۀ  )20(
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خویـش می دانسـت و آن را از فضیلت هـای خـود می شـمْرد و سـاز و بـرگ مـدِح ]دارنـدگان زور 

و زر[ و نیـز سـپری بـرای هجوپـردازی قـرار نمـی داد و توّجـه بـه مـدح و هجـو برایـش اهّمیـت 

نداشـت و برای آن دو ارزشـی برنمی شـمْرد، زیرا شـعر را وسـیلۀ بی انصافی کردن و بی دادگری 

ابـزار  بـه ِپسـتان روزی و نیـز  بـرای دسـت یابی  کسـی نمی خواسـت و آن را پیشـه ای  در حـّق 

گرد آوردن متاع آن نمی ساخت و می گفت: دنیای خود و 
گر شعر گویم، قصد هجو یا مدح کسی را نمی کنم. ا

گویا برای آداب و اخالق می یابم. زیرا شعر را ترجمانی 

هجوگویی وی
سـدۀ چهـارم شـاعرانی هجوپـرداز پرورانـد کـه هـر یـک از آنان شـیوه ای ویـژه از فنون هجو 

کـه هـر فّنـی، همـراه ایـن شـیوۀ ویـژه، نوعـی یگانـه در هجـو شـمرده  گونـه ای  کـرد؛ بـه  را پیشـه 

کـه بـا دیگـری مقایسـه گردد، امتیـازش نمود می یابد. برخی از این شـاعران،  می شـود و آن گاه 

گـروه دوم بـه شـمار می رفته و دارای سـبکی  ُپرگـو، و برخـی دیگـر کم گـوی بوده انـد و کشـاجم از 

خـاص در هجـو بـوده کـه آن را برگزیـده و در شـعرش بـدان پایبنـد بـوده اسـت.

چـه بسـیار در همیـن سـبک برگزیـدۀ وی، او را بیابیـد کـه بـا خوی های نیکـو و ویژگی های 

شـخصیتی کریمانـه و صفت هـای پایـدار ارزنـده سرشـته شـده؛ گویـا فطرتـش بـا آن درآمیخته و 

گشـته و در  سرشـتش با آن آمیخته یا همچون خون در وجودش جریان یافته و بر روحش چیره 

کـه نشـانه هایش در هجـِو انـدک و بسـیار کمـش  کـم شـده، تـا آن جـا  هـر یـک از اعضـای وی حا

کـه اندرزگویـی درسـت کردار خطابـه  نمایـان شـده اسـت. هـرگاه وی هجـو می ُسـراید، پنـداری 

می راند یا نصیحت پیشـه ای همراِه دوسـتی ورزیدن، به مالمت می پردازد یا سـتیزنده ای برای 

رسـیدن بـه حّقـش رفتـاری خـوش در پیـش می گیـرد؛ نـه بدگویـی و عیب گویی و عیب پـردازی 

گفتـن بـه خشـم و سـتیز روی مـی آورد و نـه بـرای نْفـس  می کنـد و نـه در عیـب جسـتن و ناسـزا 

کـه هجـو را سـالح دفـاع از  خویشـتن، برانگیختـه می شـود و انتقـام می سـتاَند. او را درمی یابیـد 

خویـش سـاخته و نـه سـالح حملـه؛ و هـر سـرودۀ هجـوش را تهـی از زبـان تیـز و دشـنام درشـت و 
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گفتـار پلیـد، و نیـز دور از دریـدن پـردۀ فـرد هجوشـده و نسـبت دادنـش بـه هـر  سـخن زشـت و 

را روا  بـه هجوشـدۀ خـود  آزار رسـاندن  بـه هـر بـدی می بینیـد. وی  زشـتی و مّتهـم سـاختنش 

نمی شـمَرد و حرمتـش را نمـی دَرد و دروغ بسـتن و تهمـت زدن بـر او را جایـز نمی دانـد، بـه خالف 

عادتـی کـه میـان بسـیاری از ادیبـان روزگاران پیشـین جـاری بوده اسـت. بر تو اسـت که بنگری 

به این سـخن وی در بارۀ پسـِر یکی از سـران زمانه اش؛ همان که کشـاجم به وی نامه ای نوشـته 

و او پاسخش نگفته بود:

گونـــه ســـر بـــه مهـــر برایـــم  هـــال! برایـــت نامـــه نوشـــتم و جوابـــم نـــدادی، بلکـــه نامـــه ام را همـــان 

بازفرســـتادی.

آن نامه چون پیک درمانده ای آمد و از ذّلت منع کردن و غرور دربانانت شکایت آورد.

ـــتم  ـــاد س ـــه ب ـــرزنش ب ـــت و س ـــا مالم ـــرا ب ـــیده و م ـــذر تراش ـــته، ع ـــه ای نوش ـــه نام ک ـــت  ـــا می بینم گوی

گرفتـــه ای.

ــا و اصـــل و نســـب،  ــدۀ فضیلت هـ ــرای دارنـ ــاف ورزیـــدن بـ ــه انصـ کـ ــدان  ــرد و بـ ــاف بازگـ ــه انصـ بـ

شایســـته تر اســـت.

ای رحمت خدا که برای همگان رحمتی و تنها برای من، تازیانۀ عذاب!

گرد آورده ای. کاتبان را با هم در خود  گران و ظرافت  پدر و مادرم فدایت که غرور و بالیدن خنیا

گروهی از سران: و نیز سرودۀ دیگرش در هجو 
نابود باد ریاست این کسان را که در جوانی تیره بخت بودند و در پیری به توانگری رسیدند.

در این دولت و نعمت، نوکیسه اند و از کرامت ها و بزرگی ها نصیبی ندارند.

گمان دارند که کبر ورزیدن کار و اندیشه ای است نیکو؛ حال آن که کسی کبر را نیکو نمی شمرد.

آن گاه کـه بـا یکدیگـر نامه نـگاری می کننـد، در دعـا بـرای هـم داد و سـتد می کنند؛ گویا دعاشـان 

مسـتجاب است!

ی چنین است: از نمونه های هجو ظریف و
که به زور به ازدواج ابوعمر درآورده شد، زن ستم دیده ای 

شب زفاف با همسرش، پسری زایید.

گفتم: »این پسر از کجا آمده، حال آن که هنوز کسی این زن را لمس نکرده است؟«

)21(
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همسرش گفت: »مگر در خبر معتبر نیامده است:

›فرزنِد مرد از آِن صاحب بستر ازدواج است و بدکار را جز سنگ نیست؟‹«

گفتم: »به رغم انکار کنندۀ این خبر، تو را به این فرزند تهنیت باد!«

کشاجم و ریاست

کیزگــی  نهــاد سرشــته  کــی نَفــس و پا کشــاجم بــا ســالمت نْفــس و پا کــه خواندیــد،  چنــان 

از  نیرنــگ و دسیســه تهــی، و  از فریــب و  گشــته،  آراســته  کرامت هــای اخالقــی  بــه  شــده، 

کــه در  ی، خویشــتن را برتــر از آن می دانســت  بدزبانــی و آزارگــری و فشــار برکنــار بــود. از ایــن رو

کرســی منصبــی نشــیند؛ و در هیــچ یــک از  گیــرد و بــر  آســتان حکمرانــان و زمامــداران، رتبــه ای 

یــد  کارگــزاری در خدمــت فرمانروایــان و خلفــا طمــع نمی ورز شــؤون وزارت و والیــت و دبیــری و 

و فضیلت هــای فــراوان خویــش را دامــی بــرای دســتیابی بــه آن هــا و وســیله ای بــرای رســیدن 

کــِت جــان می دانســت  یاســت را از مایه هــای هال بــه آرزوهــا نمی ســاخت و پوشــیدن جامــۀ ر

و می گفت:
ریاست را می بینم که با پوشیدن جامۀ کبر و غرور همراه است.

هرگاه کسی این جامه را به تن کند، در آشکار و نهان بزرگی می جوید.

و از پرداختن به حّق برادرانش فرومی نشیند و طمع می ورزد که مردم شتابان به سویش روند.

مردم را از دعای نیک بهره نمی دهد؛ اّما می خواهد نزد ایشان مقام و مرتبت داشته باشد.

گـر برایـش نامـه ای بنویسـم، خداونـد دعای مـرا در حـّق وی اجابت  از ایـن رو اسـت کـه گویـم: »ا

نمی کند.«

گر در مروه منزل گزیند، به خانه اش نخواهم رفت. حّتی ا

 چنیــن بــود، بــه طبــع، دوســتان خویــش را نیــز از پذیــرش وظایــف حکومتــی و 
ْ

چــون حــال

کمــان بازمی داشــت و آنــان را از داشــتن ســمتی در  عهــده دار شــدن منصبــی در خدمــت حا

ملــک داری و ادارۀ مملکــت پرهیــز مــی داد و زشــتی بســیاِر حکمرانــی را برایشــان نمایــان 

و  ســتم ورزی  از  مایــه  چــه  همــراه  یاســت مداری  ر کــه  مــی داد  توّجــه  بدانــان  و  می کــرد 

ــا مخالفــان و باطــل شــمردن حــق و  ــدن ب ی عیب جویــی و بدگویــی از دیگــران و دشــمنی ورز

)22(
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ی  کرامت هــای اخالقــی اســت. شــما را همیــن ســخن و کنــار نهــادن  تبــاه ســاختن حقــوق و 

گرفتــه  کارگــزاری بخــش پیــک و نامه بــری را بــر عهــده  کــه  کــه خطــاب بــه دوســت خویــش  بــس 

بود، چنین نوشت:
کارگزار پیک و نامه بری! برایم منفور1 شدی؛ حال آن که پیشتر محبوبم بودی. ای 

کـه عهـده دار شـدی، خـود  کنـون بـا ایـن سـمت  پیشـتر وجـود مراقـب را سـخت می شـمردی؛ و ا

مراقـب مـا گشـتی.

کـه پیشـتر دل هـا را اسـیر خـود  گرداندنـد؛ در حالـی  جان هـا از تـو بیـزار شـدند و قلب هـا از تـو روی 

می کـردی.

کنون گرگ شده است؟ آیا آدمیان از کسی در شگفت نمی شوند که پیشتر آهویی اهلی بود و ا

سخنان حکیمانه و گفتارهای گوهرین وی
ی را بـا همیـن جنبـۀ بـزرگ نمـودار  کـه و چـه بسـیار اسـت شـاهدهای راسـت در شـعر او 

کـه در برانگیختـن اّمتـش بـه سـوی خـدای سـبحان بـا حکمـت و  می سـازد و نشـان می دهـد 

و  درخشـان،  حکمت هـای  و  گوهریـن  سـخنان  بـا  ی  و جانـب  بـه  فراخوانـی  و  نیکـو،  انـدرز 

گامـی  اصـالح اّمتـش بـا بیـان حقیقـت، و شـرِح چنـد و چـون دعـوت نفـس اّمـاره بـه زشـتی، 

درست و استوار داشته است. از سخنان حکمت آمیز او چنین است:
هیـچ آفریـده ای نیسـت مگـر ایـن کـه پـس از کاوش در بـارۀ او، می یابـی کـه در وجـودش هم خیر 

دارد و هم شـر.

این در سرشت همگان نهاده شده؛ و هر که تجربه ای در این باب دارد، آن را می پذیرد.

حکمت آفریدگار تدبیرگر این است که هیچ موجودی نباشد مگر آن که در او سود و زیان باشد.

پس سخت بکوش تا بخش بزرگ تر وجود تو سود باشد و بخش کمترینش زیان.

تلخی حکم عقل را تحّمل کن و بدان که سرانجام هوس رانی از آن تلخ تر است.

کـه فضـل و افتخـار در  کار مشـغول دار؛  نفـس خـود را بـا تدبیـر ریاضـت ده و او را تنهـا بـه همـان 

همیـن اسـت.

1. در چـاپ پیشـین الغدیـر »ُمقینـًا« آمـده و در چـاپ مرکـز الغدیـر »َمقیتـًا« درج شـده کـه همیـن درسـت اسـت و ترجمـه بـر 
گرفـت. )ن.( این اسـاس صـورت 
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نفست را در هرچه طلب می کند، فرمان مبر؛ که باید از تو فشار و تسّلط بیند.

که ویژگی نفس دوری گزیدن از خوبی ها و روی آوردن به هر چیز فریبنده است.

و نیز:
کـه حـال و روز زندگـی اش خـوب و بـاال اسـت و خداونـد از لغزش هـای طلـب  کسـی  در شـگفتم از 

معـاش بـازش داشـته اسـت.

چگونـه ایـن کـس عمـرش را بـه دو بخـش تقسـیم نمی کنـد: نیمـی بـرای بهـره وری از نعمت ها و 

نیمـی بـرای کسـب ادب و معرفت؟

گـر روزگاری بـه بهـرۀ خـود ]از دنیـا[ دسـت یافـت، پـس بایـد به این سـه چیـز بپـردازد: گفتار  پـس ا

علمـی و سـرودن شـعر و خوانـدن کتاب.

گاه به راحت تن سپارد؛ و آن گاه که تاریکی شب فرارسد، به نماز ایستد. گاهی به جّد کوشد و 

حّق دنیا را باید در روز ادا  نماید و آن چه را که بر او واجب است، باید در شب برای خدا به جای  آورد.

کار بندد، به سـعادت و هدایت و راه صواب  گر انسـانی آن ها را به  که ا این اسـت اقسـام وظایفی 

دسـت می یابد.

کـه چنیـن صفتـی سـبب ناپسـندی و  در شـرح معنـای رضایتمنـدی از خویـش و ایـن 

گفتارهـای طالیـی او اسـت: کـه از  سرکشـی و دورافکنـدن آداب می شـود، سـخنی دارد 
از بیـم آن کـه نفسـم بـه خشـم آیـد، از او خشـنود نبـوده ام؛ کـه رضایـت جوانمـرد از نفـس خویـش 

بـه ایـن اسـت که بـه خشـمش درآوَرد.
گر از آن راضی می شدم، در آداب یافتنش چنان که شایستۀ چون او است، کوتاهی می ورزید. ا

ولـی در میـان مـا، آثـار آن چـه گفتـه شـد ]و کوتاهی در ادب آموختن[ نمایان اسـت و سـرزنش من 

کشـید. بر آن ] کوتاهی[ فراوان شـد و نکوهش نفسـم در آن ] کوتاهی[ به درازا 

نیز از سخنان حکیمانه اش چنین است:
گر در آن صبر پیشـه کند، به شـرف  جوانمـرد بـا حـرص ورزیـدن بـه رزق و روزی، خـوار می گردد و ا

واال دسـت می یابد.

گرد می آورد که پزنده ای ندارد. آن که همواره در جست و جوی توانگری است، گوشتی 

ـــا یـــک فـــوت، آتشـــی  گاه ب کـــه  کـــف می دهـــد؛ چنـــان  کـــه دارد نیـــز از  ـــا آرزوی بیهـــوده، همـــان را  ب

خامـــوش می شـــود.
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و نیز:

گذار و سرایش را رها کن! زینت های جوانی عاریت است؛ پس نوجوانی را وا

مبادا دخترکی زیباروی که تو را به آرزوی دیدار می افکند، از بزرگی ها بازت دارد!

که او بوی خوش عطر را به عطر می بخشـد و دسـتان او اسـت که دسـتبند را زینت  دخترکی زیبا 

می دهد.

آغاز عشقش شیرین است، اّما پایانش با تلخی درآمیخته است.

کسی همچون تو را چه جای عذر است که در سرمستِی لّذت حّب او، پردۀ حیا برافکنده ای؟

گردن او1 بست. کمال و بلوغ، جامه اش را به  که  آن هم پس از آن 

هر که در جوانی به آقایی رسد، آن جوانی برای آقایی اش محافظ و پوشش است.

افتخار به این نیست که جوان، سرشار از انبوهی حرارت شهوت باشد؛

و به باده نوشی دل بسپارد و به آهوان پرده نشین دل بندد؛

و سرایش خالی بماند و مهمانان به خانه اش نزدیک نشوند؛

افتخار به این است که جوان دشمنش را اندوهگین سازد و همسایه اش را عزیز دارد؛

کند و برای مهمانان از راه رسیده، آتش طعام برافروزد. و از آبرو و ناموسش جانانه دفاع 

و چنین باشد که تالشش یا برای حکومت باشد و یا برای وزارت.

در نویسندگی و سخنوری و بالغت و شیوایی یگانه باشد.

عزمی بیدار داشته باشد و از خواب جز اندکی بپرهیزد.

گویا از تیزی و راسخی تدبیر، شراره  ای است.

باید چنین باشد تا مایۀ خوف و رجا گردد و مال و منال داشته باشد،

کنـده از جمعیـت ]و سـیاهی لشـکر[ کـه گویی شـب،  در میـان گروهـی از همراهـان پـر سـروصدا و آ

پـردۀ خـود را بـر سـر آن ها افکنده اسـت.

گرد و غبار از شانه هایش بتکانند. و از میان این گروه، عده ای را افتخار آن باشد که 

و نیازمندان در توّقفگاه 2 شترانش به مّدتی طوالنی در انتظار او بنشینند.

1. در متن »تالبیه« آمده، ولی »تالِبیِبه« درست است. )ن.(

ــتران را  ــا »ِشـــکال« و »عقـــال«، پـــای شـ ــه بـ کـ ــرد آن »َمشـــکِله« اســـت؛ یعنـــی جایـــی  کـــه مفـ کله« آمـــده  ــا 2. در متـــن »مشـ
می بســـتند.)ن.(  
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پس بکوش در طلب شکوهی تازه یا کهن که مشعلش را باالتر ببری1.

برای خود در بزرگی و شکوه، وضع و حالی بساز و نیکو سازنده باش!

که آن را رونق دهد و با آن نیک تجارت کن. و برای آن وضع و حال، بازاری به پا کن2، 

بر دیگران بار نباش و از کاری که آزادگان از ننگ عاقبت آن می ترسند، بپرهیز!

گر از بهترین خوردنی ها محروم ماندی، پس سنگ بخور! ا

سیر  و سیاحت کشاجم

گفـت و  کشـاجم محیـط رشـد و پـرورش خویـش، رملـه، را بـه سـوی نواحـی شـرقی تـرک 

کـرد. در قصیـدۀ  در سـرزمین ها سـفر نمـود و پیاپـی بـه مصـر و حلـب و شـام و عـراق مسـافرت 

گفتـه اسـت: کـه آن را در عـراق سـروده،  خویـش در مـدح ابن مقلـه 
افـزون بـر ایـن، همانـا مـن نه خود دارای آرامش هسـتم و نه آرامش همراهانـم را فراهم می کنم، 

در سـفری که در پی آن سـفر دیگری اسـت.

گرچه هیچ گاه از حرکت و جابه جایی بازنمی ایستد. ماه تمام را در پرتوافشانی نقصی نیست، ا

و نیز این سخن را در مصر سروده است:

کنـــون بازگشـــته ام و مصـــر خانـــۀ  اشـــتیاقم بـــه ســـرزمین مصـــر خـــواب از چشـــمانم ربـــوده بـــود. ا

مـــن شـــده اســـت.

گاهـــی آرزو می کنـــم بـــه  گاهـــی بـــا همراهانـــی بـــه ســـرزمین دلگشـــای جیـــزه3 روان مـــی شـــوم، و 

گونه هایی دیگر ]و به تنهایی[ سفر کنم.

گاهـــان می بینـــی  کـــه بـــا رئیســـی در ریاســـت و بلندمرتبگـــی اش رقابـــت می کنـــم، نا در همـــان حـــال 

کـــه بـــه میکده هـــا مـــی روم تـــا می فـــروش بـــه شـــمار آیـــم.

 با سران اقوام هم طرازم، می روم که در میکده ها می فروش شوم.

صبحگاهانـــم پرداختـــن بـــه امـــور دفترهـــای دیـــوان اســـت و بازگشـــتم، بـــه خانه هـــای عروســـکانی 

کـــه چنـــگ نواختـــن می داننـــد.

گرفت. )ن.( کشاجم »تعلی مناره« آمده است و ترجمه بر همین اساس صورت  1. در متن، »یعلی مناره« و در دیوان 

که همین درست تر است. )ن.( 2. در متن »اقمر« آمده و در دیوان شاعر، »اقم« درج شده 

3. شهرکی در غرب فسطاط مصر ]معجم البلدان: 200/2[�
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در جوانی با تندی و تیزی اش همراه بودم و خواست ها و نیازهای خویش را از آن برگرفتم.

کام برگرفتم از آهویی از بنی اقباط ]=قبطی های مصر[ که زّنارش را میان سینه و پهلو می بست.

گـذار خویـش در آن دو  گشـت و  گاه خویشـتن را در میـان مصـر و عـراق می دیـده و  گویـا 

ی رفته  که در سـفر به آن دو دیار بر و گشـایش و سـختی، یا دشـواری و آسـانی را  سـرزمین و آن 

کوچک شـماری مـردم آن سـرزمین ها را یـاد می کـرده و آن  و نعمـت یـا عـذاب و بزرگداشـت یـا 

را سـتایش و ایـن را نکوهـش می نمـوده؛ پس سـروده اسـت:
کـــه حالـــش بـــرای عبرت گیـــران  کنـــون ســـخن جوانـــی را بشـــنو  گفتـــی؛ پـــس ا یـــار مـــن! ســـخن 

مایـــۀ انـــدرز اســـت.

ـــرار[  ـــر ]و بی ق ـــر خـــود عاشـــق شـــوی، بی صب گ ـــا ا کنـــم؛ اّم ـــر و آرام پیشـــه  ـــه صب ک فرمـــان می دهـــی 

دیـــده می شـــوی.

کـــه از دوری شـــان زندگـــی ام تیـــره  کیســـت تـــا بـــه دوســـتانم _ گرچـــه از مـــن دورنـــد _ خبـــر دهـــد 

گشـــته اســـت؟

از شدت اشتیاق دیدار چهره های آنان سرگشته شده ام؛ آن چهره های شاداب درخشان؛

ملک زادگانی که بزرگی آن ها به وجود آن ها بر هرچه بزرگی و فخر است، فخر می فروشد.

از نعمتی برخوردارند که جوانمردی آن را زینت داده و اندک به نظر نمی رسد.

همواره مردمان، چه زن و چه مرد، برای پیروزی بر دشمن، از اینان یاری می جویند .

کـــه در میـــدان نبـــرد، حملـــه  کوه هـــای شـــکیبند و ماه هـــای مجالـــس؛ و شـــیران بیشـــه ای هســـتند 

ورنـــد.

خالـــی  بخشـــش  از  دستشـــان  و  نیســـتند  خشک دســـت  نیک رفتارنـــد؛  درخشـــان چهره گاِن 

نیســـت.

مردم از آنان بهره ها می برند و خیراتشان نزد همگان زبانزد است.

کـــه در مصـــر دگربـــار خـــود را همـــراه آنـــان ببینـــم تـــا زنـــان نازک انـــدام شـــاداب روی  کـــی می شـــود 

کنیـــم؟ را اســـیر 

ــران ]در  ــر تـــن دلیـ کنـــده بـ کامـــل شـــده بـــود. و هماننـــد زره هـــای پرا کـــه نیـــل مـــّدش  در حالـــی 

ــرد[، میـــدان نبـ

صبح گاهان زورق ها در آن ما را باال می بردند و گاهی شام گاهان پایین می آوردند.
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و جام شراب را زنی مردنما می گرداند که آستین هایش با عبیر درآمیخته بود.

دو ِبکر بودند، اما این یکی ]شراب[ صد ساله بود و آن یکی ]دخترکی[ چهارده ساله.

کاش نه عراق را دیده و نه از اهواز و بصره چیزی شنیده بودم؛

تا در سفر به آن سرزمین ها همواره از همواری ها و ناهمواری ها به فراز و فرود شوم.

کـه جـای ترکنشـینش بـا آن چـه زیـر زیـن می نهنـد، زخمـی  و بـر پشـت اسـبی پهن پیکـر بنشـینم 
شـده اسـت.1

گاه بر فرات سیر کنم که امواجش باال آمده و همچون خیاالت تیره و گل آلود است. و 

گویی عراق به من عشق می ورزد یا دست دوری و غربت می خواهد از من انتقام بکشد!

گـــرد می آمـــد و از پاداش هـــای  وی در ســـفرهای خویـــش، بـــا حکمرانـــان و امیـــران و وزیـــران 

ایشـــان برخـــوردار و از صله هایشـــان بهره منـــد می گشـــت و بـــا واالپایـــگاِن دانـــش و حدیـــث و 

علـــم  و  می شـــنید  حدیـــث  و  فرامی گرفـــت  دانـــش  آنـــان  از  و  می کـــرد  برقـــرار  پیونـــد  ادب 

گوهـــا و مباحثه هـــا و نامه نگاری هایـــی جریـــان  گفـــت و  می آموخـــت. میـــان وی و ایشـــان، 

گـــون، بـــر دیگـــران پیشـــی  گونا کـــه از دانش هـــا بهـــرۀ بســـیار ُبـــرد و در فن هـــای  داشـــت تـــا آن 

ـــی حـــّظ تمـــام و بهـــرۀ برتریـــن  گرفـــت و در نویســـندگی و ســـخنوری پیشـــگامی یافـــت و از هـــر فّن

ـــت و  ـــش و روای ـــل دان ـــب: 523/2 ]348/4[( وی را از اه ه
ّ

ـــروج الذ ـــعودی )ُم ـــه مس ک ـــدان  ـــرد؛ چن ُب

ادب شناسانده است.

عقیدۀ وی

و  گراییدنـد  بـه انحـراف  کـه آیین هـا و مذهب هـا در آن  بـود  از دورانـی  کشـاجم  روزگار 

کـه در عقایـد دارای رأیـی  کسـی بـود  کمتـر  خواهش هـا و رأی هـا]ی ناصـواب[ رواج یافـت و 

گاِه  کـه اسـالِم خویـش را بـا آن تفسـیر نمایـد و آن چـه را در قلـب دارد، آشـکار سـازد و  نباشـد 

کـه در تشـیع  کشـاجم از ایـن حالـت برکنـار بـود و شـیعه ای بـود  دیگـر آن را پنهـان دارد. اّمـا 

1. در نسـخه ای، مصـرع دوم چنیـن آمـده اسـت: »َقطاتهـا بالبـداد منعقـرة« کـه درسـت تر بـه نظـر می رسـد و ترجمـه بـر ایـن 
گرفـت. )ن.( اسـاس صـورت 

)27(
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ید و دوسـتار و هوادار خاندان وحی بود و در دوسـتی و هواخواهی شـان  خویش راسـتی می ورز

ی، نشـانه های روشـنی می بیننـد  گذشـتگی می کـرد. پژوهنـدگان در ال بـه الی شـعر و از خـود 

کـه آشـکارا در دوسـتی خانـدان پیامبـر، شـتابان می کوشـد و بـا حّجت هـای نیرومنـد،  از ایـن 

مـردم را بـه سـوی ایشـان فرامی خواَنـد و در مصیبـت ایشـان و برای دفاع از آنـان اندوه می خوَرد 

کـه ایشـان در دنیـا، دسـتاویزهایش بـه  و بـه دشمنانشـان دشـنام می دهـد و بـر ایـن بـاور اسـت 

سوی خداوند و در آخرت، مایۀ رستگاری اش هستند.

ی از مصداق هـای ایـن آیـۀ ارجمنـد بـود: »زنـده را از مـرده بیـرون مـی آوَرد.« ]روم/19[ ایـن از  و

کین تـوزی اش بـا خانـدان  یـدن جـّدش، سـندی بـن شـاهک، و  کـه دشـمنی ورز آن رو اسـت 

ک پیامبـر، و فشـار و سـتمش بـر امـام موسـی بـن جعفـر_ صلـوات اهلل علیـه _ در زنـدان هـارون،  پـا

کـه سـواران آن را بـه همـه سـوی برده انـد ]و در همـۀ آفـاق گسـترده اند[ و صفحـۀ  چیـزی اسـت 

ی، در همـۀ آن گرایش های شـیطانی از او  کـرده اسـت؛ اّمـا ایـن نـوادۀ و یخـش را بـا آن سـیاه  تار

که آشـکارا دوسـتی اش با آنان را ابراز می کرد و بدیشـان  ی از شـاعران اهل بیت بود  دور بود. و

کـه همانـا خداونـد  یـد و از آنـان دفـاع می نمـود. و ایـن جـای شـگفتی نیسـت؛  تعّصـب می ورز

کـه گوهـر را از میـان سـنگ ریزه ها بیـرون مـی آوَرد و گل سـرخ را پیچیـده در  همـان کـس اسـت 

یاَنـد! خـار و تیـغ می رو

از نمونه های شعر شیعی او چنین است:
بـر مصیبـت فرزنـد پیامبـران بایـد گریسـت؛ و فایده بخشـی این گریه انـدک اسـت ]و دردی را دوا 

نمی کند[.

گران بهـا در مصیبـت او حقیـر و ذلیـل اسـت، امـا عـزای ناچیـز در آن  گرچـه اشـک های عزیـز و  ا

گرامـی اسـت. مصیبـت، عزیـز و 

کسـاء، جامـۀ تقـوا را بـر تـن مـن  کننـدۀ مـن! همانـا دوسـتی ورزیدنـم بـه خانـدان  ای سـرزنش 

اسـت. پوشـانیده 

آنان کشتی نوحند که هرکس به دوستی شان درآویزد، به مایۀ رستگاری درآویخته است.

)28(
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کشـــتی تهـــی اســـت، انتخـــاب و نظـــر عشـــق  کـــه از عشـــق آن  بـــه هســـتی ام ســـوگند! در دل هایـــی 

به انحراف گراییده است.

پیامبـــر در بـــارۀ آنـــان ســـفارش فرمـــود؛ اّمـــا ســـفارش هایش ]توســـط اّمـــت[ در بیابـــان بـــه دور 

افکنـــده شـــد.

کارهـــا را بـــه  کننـــد و[  و پیـــش از آن نیـــز افـــراد در حـــال مـــرگ فرمـــان یافتـــه بودنـــد تـــا ]وصّیـــت 

کـــرد[. جانشـــینان خـــود بســـپارند ]و پیامبـــر خـــود نیـــز چنیـــن 

ــر را در  کـــه مـــرگ، پیامبـ ــا آن  کینـــۀ ]نهفتـــه در[ دل هاشـــان را آشـــکار نکردنـــد، تـ و آن جماعـــت 

جامـــه پیچیـــد.

گر آنان خود را به امام هدایت می سپردند، کژی هاشان راست می گشت. ا

کـــه  ـــرای طریـــق رشـــد بســـیار نورافکـــن اســـت و شمشـــیری اســـت  کـــه ب ـــو  آن امـــام، ماهـــی اســـت ن

ـــّران اســـت. کفـــر بســـی ُب ـــر  در براب

دریایی است موج زننده از معجزات، همان گونه که چشمۀ آب می جوشد.

از دانش هایـی آسـمانی بهـره دارنـد کـه کسـی را بـه آن دسترسـی نیسـت. چـه کسـی می توانـد بـه 

سـتارگان آسـمان دسـت یازد؟

کردند؛ و چه سزاوارتر از همۀ آنان برای والیت بود! به هستی ام سوگند! اینان حّق وی را انکار 

و چـه بسـیار آوردگاه هایـی کـه خـود مـرگ هـم از شـدت هراس ]شمشـیر علـی؟ع؟ در[ آن آوردگاه، 

کمتر می توانست خود را پنهان کند؛

گاه است؛ کنند، آفتاب تابان از آن آ گر فضل وی را انکار  او مرگ را آشکار می ساخت. پس ا

گـرد و غبـار میـدان نبـرد را پیـش از طلـوع صبـح بـه آفتـاب نشـان داد ]و آن قـدر جنگیدنـش  او 

طوالنـی شـد تـا آفتـاب غـروب کـرد[ و کمـی پیـش از تاریکـی شـب، آفتـاب بـرای او بازگردانـده شـد 

]تـا نمـازش را بـه جـای آوَرد[.

گرفتند. کربال انتقام  کافر را در بدر ریخت، اینان نیز در  گر او خون آن جماعت  ا

ای مرکب هـای ] گمراهـی و[ خطـا! راه تاریکـی را در پیـش گیریـد کـه قصـد و دل مشـغولی ابلیـس 

چیـزی جـز سـردادن آواز ُحـدی ]بـرای سـریع رانـدن ایـن مرکب ها[ نیسـت.

زنان پرده نشین خاندان مصطفی را پرده دریدند و بزرگ ترین بال بر سرشان فرود آمد.

مردانشان را همچون بردگان راندند و زنانشان را چون کنیزکان به راه های ناهموار بردند.

گر جّدشان این صحنه را می دید، در پی کجاوه هاشان گریان راه می سپرد. ا
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کینه ها از بدر شعله برآورده و کین توزی دردی است که دوایش بس کمیاب است. این 

که ]در میدان جنگ[ همراه مرگ زیر پرچم اسـت ]و در میان دشـمن جای دارد[؛  او را می نگری 

و خدا و پیروزی بر فراز همین پرچم اسـت.

کنـد  صبـح روز رویارویـی بـا لشـگر دشـمن، امـام هدایـت اسـت و همچـون شـیری ژیـان آنـان را پرا

و از هـم دریـد1.

خ فروافتادند و چه بسیار سرها که در هوا پرانده شدند؛ چه بسیار کسان که در آتِش دوز

ک می خـوَرد؛ و بـا  گریبـان پیراهـن چـا کـه  گونـه  بـا ضربـۀ شمشـیر سـرها را می شـکافت، همـان 

گـره مشـک از هـم می گسـلد. کـه  گونـه  ضربـۀ نیـزه جان هـا از تـن جـدا می شـد، همـان 

او برگزیدۀ پروردگارم از پدر و مادری برگزیده؛ و به گزیدۀ پروردگارم از میان بر گزیدگان است.

کیزه اید، پس شـما زینت مدیحه ها هسـتید؛ و مخالفان شـما  ک و پا شـما ]ای خاندان پیامبر[ پا

مایۀ ناستودگی هجوند.

آن گاه کـه بـرای دادرسـی مـرا در محضـر خداونـد بخواننـد، بـا دوسـتی شـما تمـام آن گناهانی که 

گذاشـت. بر من اسـت، پشـت سـر خواهم 

و یقین دارم که با این دوستی، گناهانم همانند گرد و غبار فروتکانده می شود.

پس خدای جهانیان بر شما درود بفرستد؛ درودی که با ستارگان آسمان هم طراز باشد.

و نیز این سروده اش در مدح خاندان پیامبر _ صلوات اهلل علیهم _ :
ای خاندان پیامبر! شما همچون ستارگان درخشان ]بر دیگران[ برتری یافتید.

با افتخارات رایج و مشهورتان، بر دشمنان خود چیره گشته اید.

همراه شرافت، از بالغت و عقل سرشار نیز بهره دارید.

آن گاه که به بزرگی فخر ورزند، بزرگی شما به شما فخر ورزد.

چه بسیار شراره های آتشی که بر احمد خاموش کردید؛

با نیزه ها و شمشیرهای ُبّران که به خون رنگین می شوند.

کافری آرام و تسّلی می یابد. و با آن ها، دل شما در برابر هر انسان 

شما دنیا را دور افکندید؛ از این رو به نصیب آخرت دست یافتید.

1. در متـن، »غـاث فیهـم« آمـده، ولـی در اعیـان الشـیعه »عـاث فیهـم« درج شـده کـه همیـن درسـت اسـت و ترجمـه بر این 
گرفـت. )ن.( اسـاس صورت 

17/4

)30(



35 کشرجم 22. ابواهفتح 

کـه اشـاره دارد بـه روایـت پیـش  ی در بـارۀ دوسـتی امیرالمؤمنیـن؟ع؟  همچنیـن سـخن و

کتـاب )26/3( در زمینـۀ دوسـتی امیرالمؤمنیـن:  گفتـه در همیـن 
کار نیـــک و هـــم مایـــۀ پیونـــد ]بـــا پیامبـــر[ و هـــم ضامـــن طهـــارت  دوســـتی وصـــی پیامبـــر، هـــم 

نســـب اســـت.

و مردمان دانا از روی دوستی به آیین او می گرایند و جاهالن حّقش را درنمی یابند.

کیـــن ورزی در میـــان مردمـــان  و تشـــّیع در بـــزرگان و ســـرآمدان مـــردم دیـــده می شـــود و نصـــب و 

فرومایـــه و پســـت.

در همین مضمون سروده است:
دوستی ورزیدن با علی، نشانۀ بلندهّمتی است؛ زیرا او بزرگ و سروِر امامان است.

کـن؛ ببیـن آیـا در میانشـان جـز صاحبـان ثـروت و نعمـت  دوسـتارانش را از دیگـر مردمـان جـدا 

هسـت؟

کرد و به نهایت رساْند. کامل  یا از سران است و یا ادیبی که نازک گویی را 

کیزه تبار است و چون نسب ها را بیازمایند، هیچ تهمتی بر او نباشد. ]دوستاری[ پا

آن دوسـتاران چون از میان مردم بیرون آورده شـوند، یکپارچه نورند؛ و ناصبیان سـتمگر سراسـر 

ظلمتند.

ایـن ابیـات را َثعاِلبـی )ثمـار القلـوب: ص136 ]ص173[( در بیـان وجـه تعبیـر روسـیاهی 

که همانند آن در شـرح حال ناشـئ صغیر نیز خواهد آمد. کرده  کشـاجم یاد  برای ناصبی، از 

گفته است: کشاجم خاندان رسول؟ص؟ را با این سروده، مرثیه  همچنین 
ک است. آری؛ این مصیبتی است بسیار سنگین که صبح و شامش سراسر دردنا

هیچ ویرانه  و خانۀ فرسوده ای وحشتبارتر از آن نیست که مردانش از دست رفته باشند.

گاه شـود، موهـای دو طـرف سـرش  گـر جنیـن از آن آ کـه ا ایـن مصیبت هـا چنـان سـخت اسـت 

سـپید خواهـد شـد.1 

کـه مصیبت هـای ریشـه کن  کـه ضـّد خانـدان رسـول خـدا اسـت؛ زمانـه ای  ای بـدا بـه زمانـه ای 

کـردن آن هـا را می کنـد. کننـده اش، آهنـگ ریشـه کن 

گرفت. )ن.( 1. در متن »مسالحه« آمده، ولی »مسائحه« از ریشۀ »مسح« درست است و ترجمه بر این اساس صورت 
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هرگاه به مصیبت های ایشان می اندیشم، آتش زننده ای آتش زنک غم هایم را شعله ور می سازد.

برخی مزارهاشان نزدیک است و برخی محل فروافتادن پیکرهاشان در دوردست است.

خ نمود، در حالی که آنان ذبح گشته بودند. کربال تاریک گشت و سپس آفتاب ر روز ایشان در 

پیوسته هر روز ابرهای صبح رو و شام رو ببارند،

گرفته1، در حالی که اندام هایش مجروح است. کی که غریب رسول خدا در آن جای  بر خا

یاورانش خوار و یارانش اندک شده اند و دشمن کینه توزش به نهایت آرزوی خود رسیده است.
و زنانـش کـه غم هاشـان بی حـّد اسـت، پیـش رانـده شـدند، در حالی که شـتران خسـته ایشـان را 

بـا خسـتگی و سـختی راه می بردند.
در حالــی کــه ایشــان را بــا تهدیــد از نالــه و زاری بازمی دارنــد، ولی باالنشــینان آســمان بر این مصیبت 

نوحــه می کنند.
کـه زنـان صیحـه زننـدۀ غـم و انـدوه، بانـگ  انـدوه پیاپـی بـر جـّد و پـدرش فـرود آمـد، آن گاه 

برداشـتند. بـه سـوی آن دو  اسـتغاثه 
کـــه آنـــان بـــا وی بجنگنـــد، همانـــا فراخـــگاه زمیـــن بـــر آن هـــا  گـــر خداونـــد بـــزرگ اراده نکـــرده بـــود  ا

تنـــگ می شـــد.
آن خـدای بـزرگ همـان کسـی اسـت کـه قـوم ثمـود را ریشـه کن کـرد آن گاه که ناقـه اش پی کرده 

شـد و صالـح ]نفرینشـان نمود و[ خـدا را فراخواند.
ای پیروان سرگشتگی و گمراهی که هر یک از شما رسوایی اش فراوان است!

به خدا خیانت ورزیدید در آزار رساندن به پیامبری که خیرخواهی هایش به شما رسیده است.
کـــه پیـــش از پیامبـــر، جبرئیـــل آن را دســـت نـــوازش  ک مالیدیـــد  پیشـــانی جوانمـــردی را بـــه خـــا

کشـــیده بـــود.

که او را تنها نهاد و خواه آن که به قتلش دست برد. همۀ شما نزد خدا برابرید، خواه آن کس 

هر صبح و شام لعنت خداوند بر کسانی باد که حّق ایشان را ربودند!

گاه است و ریگزاران مکه بدان آشنا است. گرفتید که کعبه از آن آ در بارۀ آنان حّقی را نادیده 

گـوش بربسـتید، پـس در روز شـیون و فریـاد ]مـرگ[، صیحه گـر ]از تـرس  گـر از شـنیدن ندایشـان  ا

مـرگ[ پاسـخ داده نشـود؛

کـه دیـد چگونـه قـوچ  کسـی را  کـه قـوچ مـرگ شـاخ می زنـد ]و از پـای در مـی آورد[  در همـان روز 

مردمان با امام معصوم می جنگد ]ولی او را یاری نکرد[.

که همین درست است. )ن.( ه« آمده 
َّ
کشاجم »حل ة« آمده، ولی در دیوان 

ّ
1. در متن، »علی شری حل
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و فـردای قیامـت آن مخالفـان درخواهنـد یافـت کـه کدام یـک از شـما در دیـن خویش زیـان کرده 
و کدام یـک سـود.

در حالی که در برابرتان آتشی زبانه خواهد کشید که آن چهره ها را سخت خواهد سوزاند.
کـــه عوعـــوی ســـگان مـــاه آســـمان را  گفتیـــد، بدانیـــد  گـــر از نادانـــی و نابخـــردی ایشـــان را عیـــب  ا

زیانـــی نرســـاَند.
گـر حـق را نادیـده گرفتیـد، بدانید که سراسـر قرآن، خواه آیات روشـن و خواه پیچیده، گویای  یـا ا

فضل ایشـان است.
کنانش چراغ این تابشند. ُشکوه و بزرگی از قبرهای ایشان تابنده نگشته، مگر آن که سا

کسـانی هسـتند که دم شمشـیر پدرشـان برای دین چیزی نخواست جز این که سرکشاِن در برابر 
آن، راست شوند.

گاه هـای دیـن  کـه ]عرصـه و[ چرا کـه پیامبـر1 بـا او انـس و آرامـش یافـت، در حالـی  کسـی بـود  او 
]ناامـن و[ وحشـت زده بـود.

کـه او یـاور پیامبـر بـود؛ و بـه او خیانـت  کردنـد در حالـی  از همـان آغـاز، قریـش بـا پیامبـر دشـمنی 
کـرد. ورزیدنـد و وی بـا پیامبـر بـا خیرخواهـی و اخـالص رفتـار 

کـه شمشـیرها را از خونشـان پوشـاند و بـدان  کـه افتـادگان فروافتنـد، چـه بسـیار از آنـان  روز نبـرد 
کرد! آغشـته 

به سزای آن سرها که شمشیرش از ایشان برچید، چون قدرت یافتند، از هیچ ستمی نگذشتند.
بلکـه بـا وی دشـمنی کردنـد و سـخت کوشـیدند تـا حّقـش را از او بازدارنـد، در حالـی کـه آن حّق را 

خـدا به او بخشـیده بود.
که او سنگین و نمایان وقار بود. در آزار وی چابک و سبک پا بودند، حال آن 

و نیز این سروده از او است:
اّدعا کردند که هرکس علی را دوست می دارد، باید جامۀ فقر بر تن پوشد.

دروغ می گویند؛ بلکه هر فقیری که او را دوست بدارد، به جامۀ غنا زینت خواهد یافت.

کـه سـخنش را بـه نادرسـت تأویـل  گاه  کردنـد و آن  گفتـۀ وصـّی را بـا معنایـی نادرسـت تحریـف 

کردنـد، بـا حـّق و صـواب مخالفـت ورزیدنـد.

کنید! ]مناقب آل أبی طالب:  گر دوسـتار ما هسـتید، دنیا را از خویش دور  او تنها این را فرمود: ا
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استادان و تألیف های وی

کـه بـرای کاوش در بارۀ  ی مـا اسـت، بـه مطلبـی دسـت نیافتیم  کـه فـرارو در مأخذهایـی 

کشـاجم و چنـد و چـوِن آموختـن و اسـتادانش در فنـون و علـوم، مـا را مفیـد  کودکـی  دوران 

کـه  ی بـه مـا می فهمانـد  افتـد. همـۀ مأخذهـا از بررسـی ایـن موضـوع تهـی هسـتند؛ اّمـا شـعر و

ی یـا در مصـر  گردی نمـوده اسـت. و کوچـک، علـی بـن سـلیمان )د. 315(، شـا نـزد اخفـِش 

ی بـه سـال 287 بـه  یسـت؛ و کـه اخفـش در مصـر می ز گرد اخفـش بـوده _ یعنـی در زمانـی  شـا

مصـر وارد و در سـال 306 از آن جـا بـه سـوی حلـب بیـرون شـد _ و یـا در بغـداد، پیـش از آن که 

کـه در سـتایش او سـروده، از  گویـد؛ زیـرا در قصیـده ای  اخفـش آن جـا را بـه قصـد مصـر تـرک 

کـه اخفش در شـام منـزل گزید،  ی در شـام یـاد می کنـد. و ایـن، آن گاه بـود  گردی اش نـزد و شـا

خواه هنگام حرکتش به سوی مصر و خواه در بازگشتش از آن. او در این قصیده، می گوید:

آن گاه که نشانه های صبح آشکار شد و هنوز روشنی اش را آشکار نکرده بود،

گلزار چهره ام را پوشانده بود. و از خانه بیرون زدم، در حالی که خوشرویی، 

به سوی کعبۀ آدابی در سرزمین شام که حج می گزارند آن کعبه را.

به سوی معدنی که با حکمت و آداب آمیخته است.

دانشش از راه سماع و قرائت است1 و او را در علم، موج هایی است.

کژ شده را راست می کند. همو که کژی علم 

هنگامی که دانش ها به ستیز با او برخیزند، آن ها را در حالی که مغلوبند، بازمی گرداند.

با او است که التهاب دل های مردم از شک، خنکا می گیرد.

و با او است که راه های حکمت برای فهم ها، شاه راه دیده می شود.

نزدش می روم تا مشکل سختی را از من بگشاید که خود نمی توانم آن را بگشایم.

و نیز تا ادب آموزِی ناب و پرورش علمی اش را به من ببخشد.

1. مصـــرع نخســـت ایـــن اســـت: »ســـماعٌی قرائـــٌی« کـــه اندکـــی مبهـــم اســـت و ترجمـــۀ پیشـــنهادی، نزدیک تریـــن معنایـــی 
ــرآن و  ــه قـ ــای بـ ــه حدیـــث و از »قرائـــی« دانـ ــای بـ ــماعی« دانـ ــود از »سـ ــاید مقصـ ــه شـ گرچـ ــید. ا ــه ذهـــن می رسـ ــه بـ کـ ــود  بـ

ــد. )ن.(  ــراءات آن باشـ قـ

)33(
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کیسـت کـه بیـش از وی شایسـتۀ سـتایش من باشـد1، مگر مـادرم که ]هنگام زایمـان[ به خونش 

آغشته شـده بودم.

همو که از دانشش بهترین تاج گذاری را برای من انجام داد.

این آثار از او است:

که در فهرست ابن ندیم ]ص154[ آمده است. 1. ادب الّندیم؛ چنان 

کتاب الّرسائل�  .2

3. دیوان شعر�

کتاب المصائد و المطارد�2  .4

5. خصائص الّطرف�

6. الّصبیح�

7. الَبیَزرة فی علم الّصید�

والدت و وفات وی

یـخ والدت کشـاجم را بـه مـا نشـان  کـه تار در کتاب هـا و فرهنگ نامه هـا، چیـزی نیافتیـم 

که در آن، از سپیدمویی و فرتوتی خود یاد می کند،  ی در آغاز سدۀ چهارم  دهد؛ اّما از شعر و

گوید: ی  که در نیمۀ سدۀ سوم زاده شده است. در این قصیده، و برمی آید 
ستارگاِن موی سپیدم در ظلمت موی انبوه، نمودار گشته اند.

ایـن اجمالـی اسـت کـه بـرای عذرخواهـی کفایـت می کنـد و تـو را از تفصیـل بی نیاز می سـازد؛ پس 
بـه همیـن اجمـال از تفصیل بی نیـازی ورز!

کـه مـرا ]نـزد زیبارویـان[ شـفاعت می کـرد؛ سـیراب بـاد آن جوانـی دور  جوانـی ای از مـن دور شـد 
شـده؛ سـیراب بـاد!

گروهـی بـه آن  گروهـی پـس از  آن روزهـا درگاه مـن بـرای خیرجویـان، ُجسـتن گاه احسـان بـود و 

درمی آمدنـد.

که مناسب تر به نظر می رسد. )ن.(  1. در متن »أولی بتقریٍب« آمده و در دیوان شاعر »أولی بتقریضی« درج شده 

کتاب نقل مطلب می کند. کان )وفیات األعیان: 379/2 ]91/3؛ 199/6[( از این 
ّ
2. ابن َخِل

)34(
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و مـن کـوه بلنـدی بـودم بـرای هـر کـه بـه پنـاه گاه من به پنـاه می آمـد1، همچون دیـواری بلند که 

بر فرازش سـایبانی باشـد.

گـون و  گونا کـه بـه افـراد  مـال فـراوان را انفـاق می کـردم؛ پـس از مـن چیـزی نمی کاسـت آن گاه 

می پرداختـم. مالـم  از  کم بهـره 

کـه بـدان مشـغول بـودم، از فضلـم حکایـت دارد؛ اّمـا ایـن  کارهایـی  مفیـد و سودرسـان بـودم و 

بیـکاری ام فضلـم را پوشـانده اسـت.

گوهرهـــا را  کســـی آن  گوهرهایـــش پنهـــان اســـت و تنهـــا چشـــم  کـــه در نیـــام باشـــد،  شمشـــیری 

کـــه از نیامـــش برکشـــد.  برمی چینـــد 

در همیـن قصیـده، ابوعلـی بـن مقلـۀ وزیـر در بغـداد را مـدح می گویـد، البّتـه در دوران 

کـه بـه زنـدان افتـد. ابوعلـی در سـال 324 دسـتگیر و محبـوس گشـت و  وزارتـش و پیـش از آن 

به سال 328 درگذشت.

ی به سـال 360 درگذشـت و  که و هب ]321/4[ آمده 
ّ

و اّما وفات کشـاجم؛ در شـذرات الذ

ی نموده اسـت. در  غـة العربیـه2 ]مـج81/14[ از همیـن سـخن پیرو
ّ
یـخ آداب الل نویسـندۀ کتـاب تار

کْشـف الّظنـون ]807/1[ و کتـاب الّشـیعة و فنـون اإلسـالم ]ص140[ و األعـالم ِزِرکلـی3 ]167/7[ آمـده 

گونـۀ تردیدآمیـز  یـخ را بـه  کـه او در سـال 350 درگذشـت. چندیـن فرهنگ نامـه نیـز ایـن دو تار

یـِخ یـاد شـده در  کـه تار کرده انـد. هـر یـک از ایـن دو ممکـن اسـت درسـت باشـد؛ چنـان  ذکـر 

کـه در ستایش سـروده اش بـرای  مقّدمـۀ دیوانـش )330( نیـز بـه ایـن دو نزدیـک اسـت و چنـان 

کـرده اسـت. ابن مقلـه شـنیدید، پیـش از سـال 324 از فرتوتـی خویـش شـکوه 

درخور توّجه

کـــه بـــرای  کـــرده  کشـــاجم یـــاد  هـــب: 523/2 ]348/4[( ابیاتـــی را از 
ّ

مســـعودی )ُمـــروج الذ

دوســـت خویـــش نگاشـــته و در آن، بـــازی َنـــرد را نکوهیـــده؛ و نـــام او را ابوالفتـــح محّمـــد بـــن 

کشاجم آمده: »کنت طودًا لمن ... «. ترجمه بر همین پایه صورت پذیرفت. )ن.( 1. در دیوان 

کشاجم را به سال 350 دانسته است. )غ.( 2. البّته وی وفات 

کشاجم را به سال 360 دانسته است. )غ.( 3. البّته وی وفات 

)35(
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کـــه بـــه همیـــن ســـبب، ســـرور مـــا، صدرالّدیـــن  گمـــان می کنـــم  کـــرده اســـت.  حســـن ذکـــر 

ـــام او و پـــدرش،  کـــه ن ـــده  ی ـــد ورز کاظمـــی، )تأســـیس الّشـــیعة الکـــرام لعلـــوم اإلســـالم ]ص204[( تردی

هـــب: 545/2 ]383/4 و 
ّ

ـــروج الذ ـــا حســـن اســـت. مســـعودی )ُم ـــا محّمـــد، و حســـین ی محمـــود ی

کـــرده اســـت. ی را یـــاد  386 و 389[( نـــام درســـت و

فرزندان وی

کنیـۀ خویـش را از نـام پسـر  کشـاجم دو پسـر، ابوالفـرج و ابـو َنصـر احمـد، بـر جـای نهـاد و 

که در این شعرش آمده است: دوم برگرفت؛ چنان 
کـرم ابریشـم خانه ای  گفتنـد: »ابواحمـد خانـه می سـازد.« بـه ایشـان گفتـم: »آری؛ همچنـان کـه 

از حریـر1 می سـازد.«
کـه بنـای آن خانـه پایـان یافـت، پایـان یافتنـش و  گاه  کـرم ابریشـم آن خانـه را سـاخت؛ تـا آن 

نزدیکی جدایی2 ]از دنیا[ در یک ردیف قرار گرفتند.

در این سروده، همین فرزندش را ستایش و وصف می کند:
جانم فدای آن کس باد که چون اندوه، قلبم را زخم زند، با او زخم اندوه خویش را مرهم نهم.

او است جگرگوشه و قلب و گردی چشمم و مایۀ امیدم در سختی و آسایشم.
که پدرانم در من دیده بودند. او را پروریدم و در چهره اش همان نشانۀ خیری را دیدم 

که عطای خداوند نعمت بخش را در او دیدم، آن  خداوند او را روزی من سـاخت و من در حالی 
را بـه خیر و نیکی پذیرفتم.

کـه زنـی نجیـب و دخـت  گرفتـم  صبـح گاه ]پـس از بـه دنیـا آمـدن،[ او را از مـادرش در آغـوش 
اسـت.  نجیبـان 

و  نیازهـا  و  بخشـیدم  آبـادی  را  خانـه[  بیـرون  و  درون  ]و  مسـالکم  و  مجالـس  فرزنـد  ایـن  بـا 
کـردم.3 خالصـه[  ]و  جمـع  او  در  را  خواسـته هایم 

پیوسـته روزهـا از نزدیـک بـودن بـا وی، شـادمانی می کنـم و بـه او نشـان می دهـم چگونـه بـه 
بلنـدی و واالیـی می تـوان دسـت یافـت.

که همین درست است. )ن.(  َرق« آمده و در دیوان »بیتًا من البیت« درج شده  1. در متن »ُبنیان الّسَ

که همین درست است. )ن.(  2. در متن »وْشک الخیر« و در دیوان »وْشک البین« آمده 

که همین درست است. )ن.(  3. در متن »جمعُت منه« آمده و در دیوان شاعر »فیه« درج شده 
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کـه بـه دیـدار عالمـان رود، از  کسـی  او را بـه دیـدار عالمـان می بـرم تـا از ایشـان دانـش برگیـرد، و 
می گیـرد.1 پیشـی  دیگـران 

و چون شب پرده می افکَند، پیوسته هم سخن و هم گفت وگوی من، و حاضر در برابر من است.
کـه قلبـم را بـه قلـب خویـش نزدیـک می کنـم و دلـم را بـه  پـس شـب را بـه روز مـی آورم در حالـی 

دلـم می فشـارم.

ابـو َنصـر احمـد بـن کشـاجم شـاعری ادیـب بـود و از نمونه هـای شـعرش در نکوهش بخیل 

چنین اسـت:
دوستی دارم که در بخل ورزی بی همتا و بر همگان برتر و سرآمد است و صاحب فضل نیست.

روزی مـرا دعـوت کـرد، چنـان کـه دوسـتی دوسـتی را دعـوت می کنـد؛ و من نـزد وی رفتم، چنان 
کـه کسـی چـون من نزد کسـی چـون او رود.

چون به خوردن غذا نشستیم، دیدم گویا احساس می کند که از اندام های او می خورم.
کـــه خشـــم و دشـــنامش بـــه خاطـــر  گاه بـــر غالمـــش خشـــم و دشـــنام می رانـــد و مـــن می دانســـتم 

ـــت. ـــن اس م
کار من بود. از بیم، غذا را نهان و پوشیده برمی گرفتم؛ در حالی که نگاه چشمانش مراقب 

نهانـی دسـتم را دراز می کـردم تـا دزدانـه لقمـه ای برگیـرم و او بـه خشـم در مـن می نگریسـت؛ پس 
ناچـار بـا سـبزی ها بـازی می کردم.

تـا آن  کـه دسـتم بـرای مرگـم جنایتـی مرتکـب شـد؛ و ایـن از آن رو بود که گرسـنگی عقلـم را نابود 
سـاخته بود.

غ نیز _ چنان که دسـت من ]پـای او را[  در آن حـال، دسـتم پـای مرغـی را کشـید؛ پـس پـای آن مر
کشـید _ پای مرا کشـید.2

پس از غذا شیرینی آورد؛ اّما نتوانستم از آن نه تلخی برگیرم و نه شیرینی.

کرده بودم، با این غذا نخوردن، ثواب روزه را می بردم. گر از شب نیت روزه  پس برخاستم. ا

)یتیمة الّدهر: 248/1 ]351/1[؛ نهایة األرب فی فنون األدب: 318/3 ]313/3[(

بـه 60 بیـت از شـعر ابوَنصـر  َثعاِلبـی )یتیمـة الّدهـر: 247/1_ 251 ]350/1_ 355[( نزدیـک 

که همین درست است. )ن.( « درج شده 
ّ

« آمده و در دیوان »و یُبذ
ّ

شذ
َ
1. در متن »و ل

کردن پایش باید تالشـی افـزون کرد و  2. گویـا اشـاره ای اسـت بـه ناپختـه بـودن آن مـرغ تـا خوردنش سـخت شـود و بـرای جدا
پـای خویـش را هم دراز نمـود! )ن.( 

)37(
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احمـد را آورده اسـت. نگارنـدۀ حاشـیه های ایـن کتـاب )240/1( گویـد: »در دیوان کشـاجم، به 

کـه دیـوان معروف از  یـده  ی غفلـت ورز هیـچ یـک از ایـن بیت هـای گزیـده دسـت نیافتیـم.« و

ی را برگزیده اسـت.  که َثعاِلبی بخشـی از شـعر و کشـاجم اسـت و نه پسـرش ابوَنصر احمد  آِن 

ی شاهد می آوَرد. نیز وطواط )غرر الخصائص الواضحه ]ص162[( از شعر و

ابوالفضـل جعفـر بـن فضـل بـن فـراِت وزیـر )د. 391( بـه سـوی بسـتان خـود در َمْقـس1 

ی فرسـتاد: کشـاجم این ابیات را با آب طال بر سـیبی نوشـت و برای و بیرون شـد و ابوَنصر بن 
کنار نیل خلوت گزید، چون وزیر در بعضی اوقات در 

دباء: 441/2 ]174/7[(
ُ
کنارش آمده اند: جعفر فرزند فرات2. )معجم األ دو همناِم نیل در 

کر  کنیـد. ابن عسـا ی آمـده؛ پـس بـدان رجـوع  در بدائـع البدائـه )157/1( بخشـی از شـعر و

کـه  کـه بـه سـال 356 در رملـه سـروده _ آن گاه  یـخ مدینـة دمشـق: 149/4 ]6/13[( شـعر او را  )تار

کـرده اسـت. ابوعلـی قرمطـی قصیـر بـدان جـا درآمـد _ یـاد 

کتمـی از دو پسـر کشـاجم یـاد می کنـد و آنـان را بـا ایـن سـروده اش  محّمـد بـن هـارون بـن ا

هجو می نماید:
ای دو پسر کشاجم! شما به کار گماشتگانی آزموده اید.

پدر شومتان درگذشت و شما دو تن جای او نشستید.
در روزگار ما با هم قرین شدید، پس همان اثر ِقران نحسین را بارآوردید:

گران شدن بهای ارزاق و مردن پادشاه بزرگوار. )یتیمة الّدهر: 352/1 ]475/1[( برای 

کنار رود نیل. )ن.( 1. »َمْقس« منطقه ای است 

2. شـاعر نـام وزیـر، جعفـر بـن فـرات، را بـه معنـای لغـوی آن گرفتـه کـه هر دو به معنای رود هسـتند و آمدن وزیر کنـار نیل را، 
بـه ماننـد گردآمـدن سـه رود در کنار هم تصویر کرده اسـت. )ن.(
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23. ناشئ صغیر )ز. 271؛ د. 365(

ای آل یاسین! هر که شما را دوست بدارد، بی شک خیرخواه خویشتن است.

شما مایۀ هدایت از گمراهه به راهید؛ چنان که هر فسادی با دوستیِ  شما به صالح می گراید.

و هر امر نیکویی در دیگران، آن گاه که با فضل شما قیاس گردد، زشت می نماید.

نشـانۀ روز ]و هدایـت و روشـنایی[ بـرای مـا ]پیـروان اهـل بیـت[ محـو نشـده اسـت، و خداونـد 

گمراهـی[ را بـرای مـا محـو نمـود. شـکوهمند نشـانۀ شـب ]و تاریکـی و 

و چگونه نور هدایت شما محو گردد؛ حال آن که شما در سیاهِی تاریکی ، آفتاب تابانید؟

که از دانش پروردگارش به او موهبت ها شد. پدرتان احمد است و یار و همدم وی ]= علی[ 

او علی است که در روز غدیر خّم، یگانه بودنش در فضل و برتری اش آشکار شد؛

کـه در آن برخاسـتن بـازوی او را گرفتـه بـود و  کـه پیامبـر علـی را برپـای ایسـتاْند، در حالـی  آن گاه 

دسـت بـه کمـر داشـت، در میـان آفریـدگان فرمود:

»هر که من موالیش هستم، به موجب وحی خداوند، ›وصی‹ نیز موالی او است.«

کـه بـا خـدا خالصانـه بیعـت کنـد،  پـس مـردم بـه او شـادباش گفتنـد و بـا وی بیعـت کردنـد. و هـر 

سـود کـرده اسـت.

این همان علی است که روز نبرد، جبرئیل در ستایش او گفت:

خ دهـــد، هیـــچ شمشـــیری جـــز شمشـــیر وصـــی نیســـت و هیـــچ  »هـــرگاه رویـــدادی ســـنگین ر

جوانمـــردی جـــز او.«

ــنگین تر  ــۀ او سـ ــنجند، ضربـ ــان بسـ ــای جهانیـ کارهـ ــا  ــدود[ را بـ ــرو ]بـــن عبـ ــر عمـ ــۀ او بـ ــر ضربـ گـ ا

خواهـــد بـــود.

کام از فتح بازگشتند؛ و او روان گشت و فتح نمود، این همان علی است که دیگران نا
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که در را از دژشان برکند و غلتاند. دژ یهود1 را در روزی، هنگامی 

مسلمانان هیچ گاه آسیاب جنگی را ندیدند که غیر علی را قطب آن یافته باشند.

خداوند بر وی صلوات فرستد تا مایۀ پاکی جانش باشد؛ و این بنده را توفیق بخشد تا مدیحه ها 

را ]در ستایش او[ بسراید!

گوید: که 36 بیت از آن موجود است،  همو در قصیده ای 
کفـر  کـه بـا تـو بـه مخالفـت برخاسـتند،  هـال ای جانشـین بهتریـِن آفریـدگان! آن مـردم هنگامـی 

ورزیدند.

که آنان پس از شـنیدن سـخن صریح پیامبر در بارۀ تو، پذیرایت نگشـتند،  بهترین دلیل بر این 

این است:

مخالفتشان پس از اّدعای دوستی تو، و پیمان شکنی شان پس از بیعت با تو.

تا به این ابیات می رسد:
ای یاور مصطفای احمد! یاری کردن او را از پدرت آموختی.

و با دشـمنان سرسـختش، سـخت دشـمنی کردی. پس لعنت پروردگارم بر دشـمنان سرسـخت 

تـو باد!

کـه در میـان مردمـان تـو را در پـِس  تویـی جانشـین پیامبـر، نـه دیگـران؛ پـس ایشـان را چـه شـد 

دیگـران قـرار دادنـد؟

کرده بود و قصد  که سـپاه را روانه  که به خدمتش رسـیدی، در حالی  گاه  جانشـین او بودی، آن 

تبوک داشت. 

کـه شـأنت را  گاه  گفتنـد پیامبـر او را خـوش نداشـته ] کـه همراهـش باشـد[؛ و آن  گروهـی  پـس 

گشـتی. ک روان  گفته شـان[ بـه سـوی آن پیامبـر پـا کاسـتند، ]بـرای ابـراز رنجیدگـی خاطـرت از 

ک رساند، فرمود: پس پیامبر در جواب آن چه دهانت به گوش آن پیامبر پا

گر با  »آیـا دوسـت نمـی داری کـه بـه رغـم میـل اینان، مـن و تو همچون موسـی و هارون باشـیم، ا

کنند؟ تـو همراهی 

گـر پیامبـری پـس از مـن می بـود، تـو در پیامبـری بـا مـن شـریک بـودی، همچنـان کـه ]از سـوی  ا

خداونـد[ جانشـین مـن قـرار داده شـدی.

گویا »ِحْصَن الیهود« درست است و ترجمه بر این مبنا صورت پذیرفت. )ن.(  الیهود« آمده، ولی 
َ

1. در متن »حّض

)40(
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گر از تو اطاعت کنند.« اّما من پایان بخش رسوالنم و تو جانشین من هستی، ا
کــه  کــرد، در حالــی  کــه بــر فــراز جهــاز شــتران مّدتــی بــا تــو نجــوا  گشــتی در روزی  تــو خلیفــۀ او 

تــو را می دیدنــد. مردمــان 
مسلمانان تو را همراز پیامبر دیدند؛ حال آن که در حقیقت خدا بود که با تو راز می گفت.

گاهــی از نجواتــان[ از نزدیــک  کینــه ورزان ]بــرای آ خداونــد بــر زبــان احمــد بــر تــو وحــی می کــرد؛ و 
ســرک می کشــیدند.

در روز دعــوت خانــدان ]نزدیــک[، در حالــی کــه پــدرت نیــز در میــان آنــان بــود، تــو جانشــین پیامبر 
گشتی.

گذاَرد. و اّما روز غدیر؛ روزی نیست که برای خیانت ورزان به تو عذری باقی 
کننـد و تـو را یـاری  کردنـد؛ تـا بـر تـو سـتم  گفته شـان را یـاری  کـه بـاور و  آنـان بازماندگانـی داشـتند 

نرسانند.
چـون سـخن صریـح پیامبـر را بیننـد، بـه مـا گوینـد: »علـی از اجـرای حق ناتوان اسـت.« و سسـت 

و ضعیفت شـمردند.
مـا بـه آنـان گوییـم: »سـخن صریـح بهتریـِن آفریـدگان، بدگمانی هـا را نابود می سـازد و شـک ها را 

از میـان می بـرد.«

که آل اهلل را می ستاید: نیز این ابیات از او است 
درستی و راستی با خاندان محّمد شناخته شد و در خانه های آنان قرآن فرود آمد.

آناننـد کلمـات و اسـمائی کـه بـرای آدم؟ع؟ جلوه کرد، آن گاه که رسـیدن به اسـباب توبه برایش 

گشت. سخت 

کـه بـه آنـان و قضاوتشـان شـک و تردیـد راه  ایشـان حّجت هـای خداونـد بـر آفریـدگان هسـتند 

نـدارد.

بازمانـدۀ ]پیامبـِر[ بلندمرتبـه و شـاخه های یـک درختنـد کـه بـا نیکـی بیانشـان ] گفتـه و[ خطاب 

خدا آشکار گشته است.

نورهایی هسـتند که در هر زمانه برای ارشـاد همگان دیده می شـوند؛ پس ایشـان  ]در تاریکی های 

چون[ شهابند.

نسل احمد و فرزندان علی، خلیفۀ او، هستند. پس ایشان گزیدۀ گزیدگانند.

کیزه  ک گرداْنـد و آن ها پا بـه نهایـت هـر مجـد و شـکوهی رسـیده اند. خداونْد آفرینش ایشـان را پـا

و طّیب شـدند. 
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هرگاه جویندگان از یافتن دانشی درمانند و یافت نشود، پس نزد ایشان یافت می شود.

کـــه در راه پیمـــودن آن، ســـختی ها   محّبـــت ورزیـــدن بـــه ایشـــان همـــان صـــراط مســـتقیم اســـت 

و رنج ها است.

اینان چنینند، به ویژه ابوالحسن علی که در میدان نبرد جایگاهی بیم انگیز داشت.

گویـا نـوک نیـزه اش امـری اسـت نهانـی ] کـه جایگاهـش قلـب اسـت[؛ پـس ]بـه هنـگام نبـرد[ از 

قلب هـا بـه خطـا نمـی رود ]و در آن هـا جـای می گیـرد[.

گردن هـای مردمـان بـود  کـه محـل آن،   و شمشـیر تیـزش همچـون بیعتـش در غدیـر خـّم اسـت 

]و بیعت وی ایشان را گردن گیر شد[.

کند. علی گوهر و زر ناب است و دیگر مردم همگان خا
گر از دشمنان علی َبراءت نجویی، تو را در محّبت او، پاداشی نیست.1 ا

هرگاه شمشیر تیزش جان ها را فراخواَند، پاسخی جز »آری« ]و پذیرش فراخوان او[ ندارند.

نیزۀ او را با زره ها آشتی است و شمشیرش را با کاله خودها آمیزش.

کـــه شـــباهنگام در محـــراب فـــراوان می گریـــد و چـــون نبـــرد ســـخت شـــود، بســـی خنـــدان  هموســـت 

اســـت.

ک افکندند تا او را نیش زند. او کسی است که دشمنان در پای پوشش ماری خطرنا

کار بازش داشت. کند، کالغی رسید و از این  پس چون خواست آن پای پوش را در پا 

کـــه در دشـــت خزیـــدن  کـــه در آن مـــاری اســـت  کالغ آن پای پـــوش را بـــه هـــوا بـــرد و افکنـــد و دیدنـــد 

گرفت.

ک انداخت. که ابر آن را بر آستان آن پا که اژدهایی بزرگ با وی به نجوا پرداخت  همو بود 

کانه گریختند و راه ها و میدان ها بسته شد. مردم آن را دیدند و بیمنا

اّما چون علی به وی نزدیک شد، مردم نیز پیش آمدند و شگفتی بر همه چیره گشت.

کـه بیـم و هراسـی  گفـت و بـه سـویش پیـش رفـت، بـی آن  علـی بـا آن اژدهـا زمانـی دراز سـخن 

نشـان دهـد.

ک او را پنهان می ساخت،  که خا گودالی خمید و در آن فرو شد و در حالی  سپس اژدها به سوی 

گفت:

کلیل و الّتحفه آمده است: کتاب اإل مه شیخ محّمد علی اعسم از این شعر چنین آمده؛ اّما در 
ّ

1. در تخمیس عال
که از دشمنان علی َبراءت نجوید، به نجات و پاداش دست نیابد.«      »هر 
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گر با این دعـا کردن بر مّنت گـذاری، دعایت  »مـن فرشـته ای مسخ شـده ام و تـو مـوالی منـی کـه ا

مستجاب می شود.

توبه کنـان نـزد تـو آمـده ام؛ پـس مـرا نـزد خداونـدی کـه در هجرتم از این دنیا، بازگشـتم به سـوی 

او اسـت، شـفاعت کن!«
کـرد و بـرادر آن فرشـته آمین گویـان آمـد1 و از چشـمان مردمـان اشـک  پـس علـی در حـّق وی دعـا 

می باریـد.
چـون دعـای آن دو مسـتجاب شـد، فرشـته بـه آسـمان فـراز گشـت، آن سـان کـه عقـاب بـا تـالش 

و شـتاب فـراز گـردد.
آن گاه خداونـد پـر طـاووس بـر وی رویانیـد کـه بـر آن گوهرهایـی بـود از طـالی مـذاب و آن را زیـور 

داده بود.
می گفـت: »بـه واسـطۀ اهـل بیتـی نجـات یافتـم که با دشمنی شـان، دشـمنان به آتش می رسـند 

و بـا مهرشـان، همگان پـاداش می یابند.«

ایشـان خبـر بـزرگ و کشـتی نـوح و دروازۀ درآمـدن نـزد خداوندنـد. ایـن جا اسـت که سـخن پایان 

یافت.

پی نامۀ شعر

کـه ایـن قصیـده از آِن ناشـئ صغیـر اسـت؛ چنـان که ابن شهرآشـوب  درسـت تر آن اسـت 

األعیـان:  ]وفیـات  ـکان 
ّ
ابن خل اسـت.  نمـوده  تصریـح  بـدان   )]301/4[ أبی طالـب  آل  )مناقـب 

کـه ناشـئ در سـال 325 به کوفه رهسـپار شـد و شـعر  کـرده  369/3[ از ابوبکـر خوارزمـی روایـت 

خویـش را در مسـجد جامـع آن شـهر امـالء نمـود. متنّبی که کودکی بـود، در آن مجلس حضور 

ی، ایـن ابیـات را از قصیـده ای بـرای خویـش برنوشـت: داشـت و از امـالی و
گویـا نـوک نیـزه اش امـری اسـت نهانـی ] کـه جایگاهـش قلـب اسـت[؛ پـس ]بـه هنـگام نبـرد[ از 

قلب هـا بـه خطـا نمـی رود ]و در آن هـا جـای می گیـرد[.

و شمشـیر تیـزش همچـون بیعتـش در غدیـر خّم اسـت که مقصد آن، گردن هـای مردمان بود ]و 

بیعت وی ایشـان را گردن گیر شـد[.

ـن« آمـده کـه اندکـی ابهـام دارد و آشـکار نیسـت که ضمیـر در »اخوه« به که راجع اسـت. آن چه  1. در بیـت »و أتـی اخـوه ُیؤَمّ
ترجمـه شـد، نزدیک تریـن معنایـی بـود که به ذهن می رسـید. )ن.(
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دبـاء: 235/5 ]290/13[( و یاِفعـی )مـرآة الجنـان: 335/2( ایـن بیت هـا را 
ُ
َحَمـوی )معجـم األ

ع و َشـَعر ]مج8/ج375/2[( بدین  از آِن ناشـئ دانسـته اند و نیز یاِفعی )نسـمة الّسـحر بذکر من تشـّیَ

کـه ایـن ابیـات را بـه عمـرو بـن عـاص نسـبت داده، دچـار  کسـی را  یـده و  مطلـب یقیـن ورز

فاحش تریـن اشـتباه شـمرده اسـت. و آنـان چیره دسـتان ایـن فـن هسـتند که در ایـن گونه امور 

بدانـان مراجعـه می شـود.

کلیل1 و تحفة  کـه می بینیـد در چندیـن فرهنگ نامـه  و کتاب ادب، همچـون اإل پـس ایـن 

گـون بـه عمـرو بـن عـاص  گونا األحّبـاء مـن مناقـب آل العبـاء2، ایـن شـعر را در ضمـن جریان هـای 

نسـبت داده انـد، سـخنی اسـت کـه بـدان اعتمـاد نتـوان کـرد. نویسـندگان این دو اثـر گفته اند 

یـة بـن ابی سـفیان بـه همنشـینان خویـش گفـت: »هر کـس در بارۀ علی شـعری  کـه روزی معاو

بگویـد، ایـن کیسـه ]ی دینـار[ از آِن او اسـت.« پـس عمـرو بـن عـاص ایـن ابیات را بـه طمع آن 

کیسـه سرود.

کـه در برخـی از فرهنگ نامه هـا، شـعر یـاد شـده را بـه ابن فـارض نسـبت داده اند،  نیـز ایـن 

گر این شـعر از  ـکان و َحَمـوی بـا ابن فـارض هـم روزگار بودنـد و ا
ّ
درسـت نیسـت؛ چـرا کـه ابن خل

یـاِن پیـش از ابن فـارض نیـز ایـن  کـه راو ی بـود، بـر آن دو پوشـیده نمی ماْنـد؛ افـزون بـر ایـن  آِن و

شعر را مکّرر حکایت می کردند.

کـه گروهـی از شـاعران چکامه هایـی علـوی بـر همین بحـر و قافیه  بـاور مـن چنیـن اسـت 

کنـده و چـه بسـیار ابیاتـی از آن هـا دچـار جـا بـه جایـی شـده و بـه  کـه در میـان مـردم پرا دارنـد 

کـه ابیاتـی از شـعر ناشـئ را ال بـه الی ابیـات یـاد  چکامـۀ فـردی دیگـر راه یافتـه اسـت؛ چنـان 

شـده از سوسـی در مناقـب ابن شهرآشـوب، نیـز بیت هایـی از شـعر ابن  َحّمـاد را در میـان ابیات 

عونی، ابیاتی از زاهی را در شـعر ناشـئ، و چند بیت از شـعر َعْبدی را در میان شـعر ابن  َحّماد 

1. اثر ابومحّمد حسن بن احمد َهْمدانی یمنی.

2. اثر جمال الّدین شیرازی.
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یـان دچـار اشـتباه شـده اند و شـعری گاه به این و گاه به آن نسـبت  گونـه، راو می بینیـد. بدیـن 

یافته اسـت.

مۀ حّجت االسالم، شیخ محّمد علی اعسم نجفی، بخشی از این قصیده را تخمیس 
ّ

عال

نموده که آغاز آن چنین است:
که ایشـان را برای هر دشـواری و مشـکلی،  فرزندان پیامبر برگزیده، برای دانش، دروازه هسـتند 

پاسخی است.

چون اختالف و پریشانی پدید آید، با خاندان محّمد راستی و درستی شناخته شود.

شاعر
ـۀ 

ّ
ابوالحسـن1 علـی بـن عبـداهلل بـن وصیـف ناشـئ صغیر/اصغـر بغـدادی از محل ی  و

ء )= زیـورکار( معـروف بـود. پیشـۀ پدرش 
ّ

گزیـد و بـه حـال کـه در مصـر منـزل  بـاب الّطـاق اسـت 

ء خوانـده می شـد. نیز او را ناشـئ گفته انـد؛ چرا که این 
ّ

زیـورکاری شمشـیر بـود و از ایـن رو حـال

کـه َسـْمعانی )أنسـاب  کـه در یکـی از فنـون شـعر بالندگـی یابـد؛ چنـان  لقـب را بـه کسـی دهنـد 

األشـراف ]445/5[( آورده اسـت.

کالم بهـرۀ بزرگـی داشـت و در فقـه بـر همگنـان  کـه در زمینـۀ دانـش  کسـانی بـود  ی از  و

کارش  برتری یافت و در حدیث شـهرت یافت و در ادب پیشـگامی یافت و در سـرودن شـعر 

یـد دانش هـا و پیشـاهنگ دانشـوران و  گشـت؛ پـس برآینـد فضیلت هـا و رشـتۀ مروار نمایـان 

مان و محّدثان و فقیهان و شاعران شیعه است.
ّ
متکل

ی روایـت نمـوده و نیـز شـیخ الّطائفه، ابوجعفـر  شـیِخ امـام، محّمـد بـن  ُنعمـان مفیـد، از و

آمـده  فهرسـتش )ص89(  کـه در  کـرده؛ چنـان  روایـت  او  از  بـه واسـطۀ شـیخ مفیـد،  طوسـی، 

را  او  از  صـدوق  شـیخ  کـردن  روایـت   ،]137/4[ العلمـاء  یـاض  ر صاحـب  همچنیـن  اسـت. 

کـه از مشـایخ صـدوق بـوده، همیـن ناشـئ  گفتـه اسـت: »شـاید آن ناشـئ  محتمـل شـمرده و 

صغیر بوده باشد.«

1. در فهرست شیخ ]ص89[ و رجال ابن داوود ]ص142[ ابوحسین آمده است.
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که ابوعبداهلل  در الوافی بالوفیات ]203/21[ و لسـان المیزان )238/4 ]274/4[( آمده اسـت 

خالـع و ابوبکـر بـن زرعـۀ َهمدانـی و عبدالواحـد ُعکَبری و عبدالّسـالم بن حسـن بصری لغوی 

ی  و ابن فـارس لغـوی و عبـداهلل بـن احمـد بـن محّمـد بـن روزبـه َهْمدانـی و جـز آنـان، نیـز از و

د و ابن معتـز و جـز آن دو روایـت نمـوده اسـت. کرده انـد و او، خـود، از  ُمَبـّرَ روایـت 

کـه او از ابوسـهل اسـماعیل بـن علی بن  ـکان ]وفیـات األعیـان: 369/3[ یـاد نمـوده 
ّ
ابن خل

مـان بـزرگ شـیعه بـوده، دانش آموخته اسـت.
ّ
کـه از متکل نوبخـت 

شـیخ الّطائفه )الفهرسـت: ص89( گوید: »وی بر مذهب ظاهریان در فقه سـخن می گفت؛ 

ـف اصفهانـی، معـروف بـه ظاهـری )د. 270(، 
َ
و آنـان یـاران ابوسـلیمان داوود بـن علـی بـن َخل

هسـتند.« نیز ابن ندیم )الفهرسـت: ص303 ]ص271[( گفته اسـت: »ابوسـلیمان نخسـتین کسی 

کتـاب و سـّنت پایبنـد شـد و جـز ایـن، از جملـه رأی و  کار بسـت و بـه  کـه قـول ظاهـر را بـه  بـود 

گویـد: »ابوسـلیمان دارای  ـکان )وفیـات األعیـان: 193/1 ]255/2[( 
ّ
کنـار نهـاد.« ابن َخِل قیـاس، را 

مذهبی مستقل بود و گروهی بسیار که ظاهریه خوانده می شوند، از او پیروی نمودند.«

کتـاب در موضـوع امامـت بـوده  کـه ناشـئ دارای یـک  در رجـال نجاشـی ]ص271[ آمـده 

ی یـاد می کنـد. در وفیـات األعیـاِن  کتـاب  را از و اسـت؛ اّمـا شـیخ طوسـی در الفهرسـت، چنـد 

کـه  یـاد شـده  بالوفیـات  الوافـی  فـراوان داشـته اسـت. در  کتاب هـای  او  کـه  آمـده  ـکان 
ّ
ابن خل

گـرد آمـده و ستایش سـروده هایش در بـارۀ اهـل بیـت؟مهع؟ به دلیل فراوانی به شـمارش  ی  شـعر و

کـه  درنیایـد. از همیـن رو، ابن شهرآشـوب )معالـم العلمـاء ]ص148[( او را از شـاعرانی شـمرده 

شعرسرایی شـان در بـارۀ اهـل بیـت؟مهع؟ نمایـان و آشـکار اسـت.

گفتـه اسـت: »ناشـئ بـه امامـت اعتقـاد  کـه خالـع  دبـاء ]281/13_284[ آمـده 
ُ
در معجـم األ

داشـت و بـا نیکوتریـن بیـان بـرای اثبـات آن مناظـره می نمـود و عمر خویش را در سـتایش اهل 

گشـت. اشـعار  کـه بـه نـام مدیحه سـرایی اهـل بیـت شـناخته  بیـت سـپری سـاخت، چنـدان 

او در بـارۀ آنـان بـه سـبب فراوانـی بـه شـمارش درنیایـد. بـا ایـن حـال، الّراضـی بـاهلل را نیـز مـدح 
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گفـت و بـا او ماجراهـا داشـت. همچنیـن بـه قصـد دیدار کافور اخشـیدی به مصـر رفت و او را 

ی همـدم بـود. هـم بـه سـوی بریـدی در بصـره؛  مـدح گفـت. نیـز ابن حنزابـه را مـدح نمـود و بـا و

ی نمـود.« و بـه جانـب ابوالفضـل بـن عمیـد در َاّرجـان ]= ارگان[ رو

در همـان مأخـذ آمـده کـه ابن عبدالّرحیـم، از خالـع، از ناشـئ روایـت نمـود: »ابن رائـق مـرا نزد 

الّراضـی بـاهلل ُبـرد _ و مـن ستایشـگر ابن رائـق بـودم و بـه خاطر او شـهرت یافته بـودم _ . پـس چون نزد 

گفتم: ›من یک شـیعه و  الّراضی درون شـدم، به من گفت: ›تو همان ناشـئ رافضی هسـتی؟‹ 

شـیعیان  ›از  گفتـم:  شـیعیان؟‹  کـدام  ›از  گفـت:  هسـتم.‹  امیرالمؤمنیـن  خدمتگـزار 

کـه مـا هـم از آنانیـم،  بنی هاشـم.‹ گفـت: ›ایـن نیرنگـی پلیـد اسـت ] کـه خـود را بـه بنی هاشـم 

ک زاد هسـتم.‹ گفت: ›آن چه داری، بیاور!‹ گفتم: ›با این حال، پا نسـبت دهی![‹ 

پـس برایـش شـعری خوانـدم. فرمـان داد تـا بـه مـن ده قطعـه جامـه خلعـت دهنـد و 4000 

گرفتـم. بـه حضـورش بازگشـتم و زمیـن  کننـد. ایـن هدایـا را بـه مـن دادنـد و مـن  درهـم عطـا 

کـه طیلسـان )= شـال یـا ردای  کسـانم  گفتـم: ›مـن از آن  گـزاردم و  بوسـه دادم و او را سـپاس 

مخصـوص( می پوشـند.‹ گفـت: ›ایـن جـا طیلسـان های عدنی یافـت گردد؛ بـه او یکی عطا 

کردنـد. کنیـد و عمامـه ای از ابریشـم خالـص بـدان بیفزاییـد!‹ آنـان نیـز چنیـن 

گفــت: ›از ســروده های خویــش در بــارۀ بنی هاشــم برایــم بخــوان!‹ برایــش چنیــن  آن گاه، 

خواندم:
ای بنی عّباس! شما را خون هایی است که امویان به کین و خونخواهی ریختند.

پس هاشمی نیست آن که ُامّیه و ابوزبیل لعین را دوست بدارد.

گفتــم: ›امیرالمؤمنیــن داناتــر  یــه[ چــه رفتــه اســت؟‹  گفــت: ›میــان تــو و ابوزبیــل ]= معاو

ــرد!‹«
َ
گفــت: ›بازگ اســت!‹ تبّســم نمــود و 

کـه در بـارۀ اهـل بیـت؟مهع؟ شـعر  کـه ناشـئ، افـزون بـر ایـن  گزارش هـای متعـّدد برمی آیـد  از 

گرامیداشـت آنـان نیـز بهـره  بـرده اسـت. او را همیـن  گشـته و از  فـراوان سـروده، مقبـول ایشـان 
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افتخـار بـس باشـد کـه هیـچ فضیلـت دیگـری بـا آن برابری نکنـد و همین کرامـت جاودانه که 

رسـتگاری هـر دو سـرای را برایـش بـه ارمغـان آوَرد.

دبــاء ]292/13_293[( بــه نقــل از خالــع آورده اســت: »بــه ســال 346 
ُ
َحَمــوی )معجــم األ

یافتــم؛ در مســجدی  کبــوذی حضــور  پــدرم در مجلــس  بــودم، همــراه  کودکــی  کــه  آن گاه 

کــه لبریــز از مــردم بــود. در آن مجلــس، مــردی از راه رســید  کتابفروشــان و زرگــران  ــازار  میــان ب

کــه جامــه ای ژنــده بــر تــن داشــت و در دســتش یــک َمشــک و ظــرف چرمیــن آبخــوری بــود 

کــه بــا صــدای بلنــد بــه آن  گــرد و غبــار بــر تــن داشــت  و چوبدســتی همــراه داشــت. هنــوز 

خوش آمــد  را  او  هســتم.‹  زهــرا؟اهع؟  فاطمــۀ  فرســتادۀ  ›مــن  گفــت:  و  داد  ســالم  جماعــت 

ِق ]= نقــاش[ نوحه خــوان را بــه مــن  گفــت: ›احمــد مــزِوّ گفتنــد و بــاالی مجلــس نشــاندند. 

گفــت: ›ســرورمان؟اهع؟ را  کــه آن جــا نشســته اســت.‹  گفتنــد: ›همــان اســت  می شناســانید؟‹ 

ی بگــو تــا بــر پســر  کــه بــه مــن فرمود:“بــه بغــداد روان شــو و او را بجــوی و بــه و در خــواب دیــدم 

ــد: کن ــری  ــئ نوحه گ ــعر ناش ــن ش ــا ای ــن ب م
گشـته و هماننـد ایـن مصیبـت مـن در بـارۀ شـما،  ای خانـدان احمـد! قلبـم از داغ شـما پـاره پـاره 

شـنیده نشـود.”‹

ق و  گونـۀ خـود سـیلی سـنگینی نواخـت و مـزِوّ کـه در مجلـس حضـور داشـت، بـر  ناشـئ 
گونـۀ خـود[ را ناشـئ  کردنـد. سـنگین ترین سـیلی ]بـر  ی چنیـن  ی از و دیگـر مـردم نیـز بـه پیـرو
کـه  ق. سـپس در همـان روز، بـا آن قصیـده نوحه سـرایی کردنـد تـا آن گاه  نواخـت و سـپس مـزِوّ
کنـده شـد. بسـیار کوشـیدند تـا آن مـرد چیزی  مـردم نمـاز ظهـر را بـه جـای آوردنـد و مجلـس پرا
گـر همـۀ دنیـا بـه مـن داده شـود، نپذیـرم؛ زیـرا  گفـت: ›بـه خـدا سـوگند! ا از ایشـان بسـتاَند. 
کار بهایـی بسـتانم.‹ سـپس  کـه فرسـتادۀ سـرورم؟اهع؟ باشـم و بـر ایـن  چنیـن درسـت نمی دانـم 

که چیزی بپذیرد.« بازگشت، بی آن 

که ده و اندی بیت دارد: که این دو بیت از همان قصیده است  گوید  َحَموی 
در شـگفتم کـه شـما بـا شمشـیر خودتـان نابـود و کشـته می شـوید و بـر شـما یـورش مـی آورد آن که 

در برابـر شـما خـوار و کوچـک بود!
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کنده شـده  کرده که شـما را بکشـند! و پیکرهاتان در هر سـوی زمین پرا گویا رسـول خدا سـفارش 

است.

گوید: آغاز این قصیده چنین است: امینی 
گشـته و همانند این مصیبت من در بارۀ شـما،  ای خاندان احمد! قلبم برای داغ شـما پاره پاره 

شنیده نشود.
هیـچ جایـی در خـاوران و باختـران جهـان نیسـت مگـر آن که شـما را در آن جا، کشـته و قتلگاهی 

است.
بـر شـما سـتم رفـت و بـه سـخت بـه قتـل رسـیدید و فـیء و اموالتـان تقسـیم شـد و زمیـن بـر شـما 

کـه هیـچ جـا بـرای شـما امـن نبـود. تنـگ گشـت، چنـان 
ک هـای نـرم افکنده می شـود و سـرهایی از شـما بـر فراز نیزه ها برافراشـته  پیکرهایـی از شـما بـر خا

می شود.

پنهـان می شـوید ]و آواره زندگـی می کنیـد[ و پهلوهاتـان بر بسـتری قـرار نمی گیـرد؛ و در این حال، 

خـواِب خـوش مرا تسـلیم خود سـازد و به خـواب روم؟!

کـرده اسـت: »روزی بـر ناشـئ  گـزارش  دبـاء: 293/13_294[ از خالـع 
ُ
نیـز َحَمـوی ]معجـم األ

گفت: ›قصیده ای سـروده ام و تحت تعقیب  که در بازار زین سـازان نشسـته بود. مرا  گذشـتم 

گفتـم: ›مـن در پـی  کنـم.‹  هسـتم. می خواهـم تـو بـا خـّط خویـش آن را بنویسـی تـا عرضـه اش 

کاری روانـم. مـی روم و بازمی گـردم.‹ پـس بـه جایـی رفتـم که می خواسـتم و در آن جا نشسـتم. 

خـواب چشـم مـرا درربـود ابوالقاسـم عبدالعزیز شـطرنجی نوحه خوان را در خـواب دیدم به من 

کـه مـا دیشـب در  کـه برخیـزی و قصیـدۀ بائیـۀ ناشـئ را بنویسـی؛  گفـت: ›دوسـت مـی دارم 

بـارگاِه ]حسـین؟ع؟[ بـا آن نوحه گـری کردیـم.‹ _ ایـن ابوالقاسـم کسـی بـود که در راه بازگشـت از 

یـارت ] کربـال[ وفـات یافتـه بود. _ پس برخاسـتم و نزد ناشـئ بازگشـتم و گفتـم: ›قصیدۀ بائیه  ز

کـس در بـارۀ آن  کـه بائیـه اسـت؟ مـن بـا هیـچ  کجـا دانسـتی  گفـت: ›از  را بیـاور تـا بنویسـم.‹ 

مـرگ  گفـت: ›بی تردیـد هنـگام  و  گریسـت  گفتـم؛  ی  بـا و آن خـواب  از  نگفتـه ام.‹  سـخنی 

که آغاز آن چنین است: نزدیک شده  است!‹ سپس آن قصیده را نوشتم 
امیدم دراز است و مرگم نزدیک. گمانم به خطا می رود اما مرگ به هدف اصابت می کند.«
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کـه در سـتایش اهـل  گویـد: بخشـی از همـان قصیـدۀ بائیـه ایـن بیت هـا اسـت  امینـی 

بیـت اسـت:
آنـان مردمـی هسـتند کـه بـر فـراز باالترین جایـگاه بلندی و واالیـی برآمده انـد و در صاحبان فضل 

هیچ کس همانند ایشـان نیسـت.

کسـی بـا  هـرگاه نسـب رسـانند، بـه سـبب شکوهشـان از نهایـت درمی گذرنـد و در همـۀ جهانیـان 

آنـان هم نسـب نباشـد.

ایشـان دریایند دریایی که موج و گوهر آن ]برآمده و[ آشـکار اسـت هر کس خواهد به آن گوهرها 

برسـد، می تواند؛ زیرا ته نشـین نشده است.

گوارا و نوشیدنی. کشتی رستگاری بر این دریا روان است و آبش برای نوشندگان بس 

دریایی است که کرانه نشینش را بی نیاز می سازد و ساحلش عرصه ای هموار و فراخ است.

کام نماَند. واسطه ]فیض[ میان بندگان و پروردگارشان هستند که دوستارشان در حشر نا

دانـِش هـر چـه بـوده و هـر چـه خواهـد بـود، را دارا گشـتند و نیـز هر مایـۀ هدایتی را کـه جوینده ای 

دارا است.

همۀ دانش ها را یکپارچه دارند و نیز هر نوپدیِد پس پردۀ غیب را.

آنان با فضل خویش پدیدۀ نیک جهانیانند و در قیامت برای دشمنانشان سبب گناه.

گـرد  کـه افـزون بـر 300 بیـت اسـت،  ی شـعر ناشـئ در بـارۀ اهـل بیـت؟مهع؟ را  مـه سـماو
ّ

عال

آورده اسـت.

والدت و وفات وی

کـــه خـــود  دبـــاء ]282/13[( بـــه نقـــل از خالـــع آورده اســـت: »چنـــان 
ُ
َحَمـــوی )معجـــم األ

گـــزارش نمـــود، در ســـال 271 زاده شـــده اســـت. او در روز دوشـــنبه پنجـــم صفـــر  ناشـــئ بـــه مـــن 

کـــه نامـــۀ ابن بقیـــه1 بـــه ابن عمیـــد  ســـال 365 درگذشـــت؛ و در آن هنـــگام، مـــن در ری بـــودم 

ی و همـــۀ دولت مـــردان، پیـــاده در پـــی جنـــازه اش  کـــه و گفته انـــد  رســـید و وفاتـــش را خبـــر داد. 

1. ابوطاهر محّمد بن بقیه، وزیر عّزالّدوله بود و چون عضدالّدوله بغداد را تصّرف نمود و بدان داخل شـد، در جسـت وجو 
و پیگرد وی برآمد و او را زیر  پای فیالن افکْند و چون کشـته شـد، در برابر  بیمارسـتان عضدی در بغداد، به سـال 367 

کان: 175/2 ]118/5[�
ّ
کشید. بنگرید به: وفیات األعیاِن ابن خل وی را بر دار 
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ک ســـپرده شـــد و مـــزارش در آن جـــا  گورســـتان قریـــش ] کاظمیـــن[ بـــه خـــا روان شـــدند. او در 

معروف است.«

یـداد سـال 443 قبـرش شـکافته شـد و قبـرش را  کـه در رو کسـانی اسـت  ی از جملـۀ  و

گویـد: »او را در آتـش  کشـیدند.1 ابن شهرآشـوب )معالـم العلمـاء: ص136 ]ص148[(  بـه آتـش 

کـه او را زنـده سـوزاندند و بـه شـهادت رسـاندند؛ و  ی چنیـن اسـت  سـوزاندند.« ظاهـر سـخن و

خداونـد داناتـر اسـت!

بـه درسـتی نزدیـک نیسـت: یاِفعـی )مـرآة  کـه  در ایـن میـان، سـخنان دیگـر نیـز هسـت 

ـکان ]وفیـات األعیـان: 371/3[ بـه سـال 
ّ
ی را بـه سـال 342؛ ابن خل الجنـان: 235/2( وفـات و

یـخ ]426/5[( بـه سـال 366 دانسـته اند؛ و ایـن همـان سـخن  360؛ و ابن اثیـر )الکامـل فـی التار

کـه عالءالّدیـن بهائـی  حکایـت شـدۀ ابن َحَجـر )لسـان المیـزان ]275/4[(، از ابن نّجـار اسـت 

ی دانسـته اسـت: کـرده و ایـن شـعر را نیـز از و )مطالـع البـدور: 25/1( همـان را یـاد 

کار از انصاف دور باشد. حاجب بر در گماشتن، شیوۀ اشراف نیست و این 

گرداَند و او باز با دلی صاف برگردد. کم شود که کسی بر دری آید و یک بار حاجب بازش 

ی را در بـارۀ نسـبت  َثعاِلبـی )ثمـار القلـوب: ص136 ]ص173[( ایـن سـرودۀ و همچنیـن 

دادن ]و تشـبیه[ سـیاهی بـه چهـرۀ فـرد ناصبـی آورده اسـت:
ای دوست و همنشین من از خاندان لوی بن غالب!

کمی است که ستم می راند و واجب می کند چیزی را که واجب نیست. دوستی حا

تو را زلفی است همچون چهرۀ ناصبیان، سیاه؛

زلفی که چون پیچ و تاب گیرد، آدمیان را می گزد، همانند گزیدن عقرب.

درخور توّجه

گفتـه شـده اسـت: »ظاهـر  تنقیـح المقـال )313/2( شـرح حـال ناشـئ آمـده و در آن  در 

ـد، ضمـن شـرح 
ّ
یـداد بیم انگیـز  و بالهـای سـنگین و رخدادهـای زشـتی کـه در آن گذشـت، در همیـن مجل 1. شـرح ایـن رو

حـال المؤیـد خواهـد آمد.
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کـه در  ی همـان علـی بـن عبـداهلل بـن وصیـف بـن عبـداهلل هاشـمی اسـت  کـه و ایـن اسـت 

ی، از امام کاظـم؟ع؟، روایِت تصریح بـه امامت حضرت  کتـاب عیـون أخبـار الرضـا، بـه طریـق و

کتـاب  کـه مـن در ال بـه الی ایـن  رضـا نقـل شـده اسـت.« ایـن شـگفت آورترین لغزشـی اسـت 

گرانمایـه دیـده ام!

ح حال ناشئ مأخذهای شر

رجال ابن داوودمعالم العلماءالفهرست شیخ

األنساب َسْمعانییتیمة الّدهررجال النجاشی

دباءوفیات األعیان
ُ
میزان اإلعتدالمعجم األ

معرفـة الوافی بالوفیات فـی  األقـوال  خالصـة 

ل جـا لر ا

نقد الّرجال

یِخ ابن اثیر لسان المیزانمجالس المؤمنینالکامل فی التار

هب
ّ

جامع الّرواةمطالع البدورشذرات الذ

ع منتهی المقالتلخیص األقوال الّسـحر بذکـر مـن تشـّیَ نسـمة 

و َشـَعر

یاض العلماءخاتمة الوسائلأمل اآلمل ر

ص المقال
َ

الّشیعة و فنون اإلسالمالحصون المنیعهملّخ

لعلـوم تلخیص المقال الکـرام  الّشـیعة  تأسـیس 

اإلسـالم

روضات الجّنات

وفیات األعالمهدیة األحبابتنقیح المقال

شهداء الفضیلهبغیة الّطالبالّطلیعه فی شعراِء الشیعه
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همانا در روز جشن غدیر حضور داشتند و سخن رسول خدا آشکارا به گوششان رسانده شد:

»آیـا مـن بیـش از همـۀ مـردم بـر شـما والیـت نـدارم؟« پاسـخ دادنـد: »آری؛ ای برتریـِن آدمیـان و 

جّنیـان!«

پس بر چوب های منبر به سخن ایستاد و با رساترین بانگ، آشکارا فراخواند؛

کـه مردمـان، چـه فرومایـگان و چـه برجسـتگان، زبان بسـته و دل و جانشـان  حیـدر را؛ حـال آن 
خـوار بود.

علی دعوت او را اجابت نمود و پیش شتافت، با چهره ای همچون ماه تمام در میان شاخه های 
درخت بان1.

ــِن  ــرد، دومیـ ک مـ ــرد و آن پا ــراز بـ ــر فـ ــود بـ ــزد خـ ــد و وی را نـ ــه رو شـ ــا او روبـ ــامد بـ ــا خوشـ ــر بـ پیامبـ
مصطفـــی شـــد.

سـپس بازوهـای او را فـراز بـرد و در حالـی کـه بـه خـدا سـوگند! مـردم از نزدیـک تـا دور بـه سـخنش 
گـوش فـراداده بودنـد، فرمود:

»علـی بـرادر مـن اسـت و میـان مـن و او تفاوتـی نیسـت، همچـون نسـبت هـارون ]= بـرادر و وزیـر 
موسـی[ بـا موسـی بـن عمـران، پیامبـر هم سـخن خـدا.

او وارث دانشم و جانشین پس از من بر اّمتم خواهد بود، آن گاه که پیکرم فرسوده2 گردد.
پـس پـروردگارم! هـر کـه علـی را دوسـت بـدارد، دوسـتش بـدار؛ و با کسـی که با وی دشـمنی کند، 

گیر!« کن و بر او خشـم  دشـمنی 

1. شاعر، چهرۀ حضرت را به ماه تشبیه نموده و محاسن و موهای امام را به درخت بان. )ن.(

کـه   جثمانـی« آمـده 
َ

کـه درسـت بـه نظـر نمی رسـد. در اعیـان الشـیعه »رّث 2. در متـن _ برابـر مأخـذ _ »زرت جثمانـی« آمـده 
درسـت می نمایـد و ترجمـه بـر همیـن اسـاس انجـام گرفـت. )ن.(
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گوید: نیز در قصیده ای 
آیا حدیث مشهور و راست را وانهم که روز غدیر خّم احمد به خطابه ایستاد و فرمود: 

»آیـا مـوالی شـما نیسـتم؟ پـس علـی هماننـد مـن مـوالی شـما اسـت. او را دوسـت بداریـد و ولـّی 

کـردم.« کـه وظیفـۀ واجـب خویـش در بیـان ایـن سـخن را ادا  گیریـد  خویـش 

و همو را است:
برای صاحبان والیت، روز غدیر هنگامۀ جشن؛ و برای ناصبیان، فضلش انکار شده است.

کــه بــا او عهــد  کســی اســت  کــه روز عهــد اســت و او نیــز  کــه در آســمان چنیــن شــناخته شــده  روزی 

بســته اند.

گـر انتقام جویان1 و خونخواهان اطاعت می کردند و حسـودان دسـت  میـراث زمیـن بـه نـام او شـد، ا

برمی داشتند.

شاعر

کــه آشــکارا اهــل بیــت  کــردی بشــنوی از شــاعرانی بــوده  ابوعبــداهلل حســین بــن داوود 

ی را در  کــه ابن شهرآشــوب )معالــم العلمــاء ]ص149[( و گفته انــد؛ چنــان  ک؟مهع؟ را مــدح  پــا

کتــاب مناقــب آل أبی طالــب  کــه در  ی در بــارۀ ایشــان  همیــن زمــره شــمرده و شــعر فــراوان و

ــواه همیــن مطلــب اســت. پــس او در صــف نخســت پرچمــداران  گ کنــده شــده،  ی پرا ســرو

یــج ادب برخاســتند. ایــن بیت هــا از مذهــب  کــه بــه ترو بالغــت و یکــی از شــاعران امامیــه بــود 

ی حکایت می کند: و

کـه بـا چنـگ زدن بـه دامـان دوازده دیدبـان پـس از پیامبـر، بـه هدایـت  سـوگند بـه پـروردگارم 

می آویـزم. دسـت 

ک داشـته شـده اند، به خانه هـای قریـش روی  آورم  وطالب  آیـا از ]بیـت و[ خانـه ای کـه اهلـش پـا
دینار باشـم؟2

1. در متـن و در مناقـب آل ابـی طالـب »موطـود« آمـده، ولـی در اعیـان الشـیعه »موتـور« آمـده که همین درسـت اسـت. )غ.( 
و ترجمـه بـر اسـاس نقـل اعیان الشـیعه صورت گرفـت. )ن.(

2. ترجمۀ این بیت بر پایۀ نسخۀ اعیان الشیعه صورت پذیرفت. )ن.(
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و نیز این ابیات:
کـه از نادانـی، دلیـل صریـح امامـت را از ابوالحسـن بـه سـوی دیگـری بازمی گردانـی! ]بـدان[  ای 

دروازۀ شـهر ]دانـش[ بـر نادانـان بسـته اسـت.

کـه بـرای درآمـدن بـه شـهر دانـش، جوینـدگان دانـش را جـز آن راهـی  ایـن دروازه چنـان اسـت 

نیست؛ زیرا عالمان را در این موضوع بازخواست خواهند کرد.

علـی هـم مـوالی همـگان اسـت و هـم ولـی ایشـان؛ چنـان کـه جبرئیـل از جانـب خداونـد صاحب 

عـرش، چنین بـر زبـان آورد.

و همچنین این بیت:
کـه فروتـر را مقـّدم دارد، بـه آفریـدگار خـود خیانـت ورزیـده؛ و مـن بـه خاطـر فروتـر، بـه خـدای  هـر 

خـود خیانـت نکـرده ام.

که نشـان می دهد در تشـیع راسـخ بوده و در والیت  ی نمونه هایی خواهید دید  از شـعر و

یـده و تنهـا بـه آن امامـاِن َسـرور _ صلـوات اهلل علیهـم _ پیوسـتگی داشـته؛ پـس او  خلـوص می ورز

کـه در الکامـل  گوینـد شـاعر بنی مـروان بـوده _ چنـان  کـه  از شـاعران اهـل بیـت اسـت و ایـن 

یـِخ ابـن اثیـر )24/9 ]483/5[( آمـده _ مقصـود، پادشـاهان دیـار بکـر از خواهـرزادگان باِذ  فـی التار

ی بـر منطقـۀ زیـر فرمـان دایـی اش در  کـه نخستینشـان ابوعلـی بـن مـروان بـود. و کـردی اسـت 

کشـته شـدن او، بـرادرش ممّهدالّدولـه بـه حکمرانـی رسـید و  گشـت و پـس از  دیـار بکـر چیـره 

کـه حکومتش از سـال 420 تا 453  ی نشسـت  ی نیـز  بـرادرش ابوَنصـر بـر جـای و پـس از قتـل و

برقـرار بـود و دو فرزنـدش، َنصـر و سـعید، در پـی او حکمرانـی یافتنـد. َنصـر بـر »میافارقیـن« 

ی، پسـرش منصـور حکومـت یافـت.  گشـت و در سـال 453 درگذشـت و پـس از و کـم  حا
سـعید نیـز بـر »آمـد« حکمرانـی یافـت.1

کن بودنـد، برمی انگیخـت تا بـاِذ کرد،  کـه در قلعـۀ َفَنـک سـا بشـنوی کردهـای بشـنویه را 

یـداد  کـه در رو یـِخ ابـن اثیـر: 24/9 ]483/5[(  کننـد )الکامـل فـی التار دایـی بنی مـروان، را یـاری 

1. بنگرید به: تاریخ ابوالفداء: 133/2 و 189 و 204 ]126/2 و 180 و 196[�
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ی و ابوطاهر و حسـین، پسـران حمدان،  یداد که میان و سـال 380 از آنان یاد گشـته؛ همان رو

ط یافتنـد. بشـنوی ضمـن 
ّ
کـه ایـن دو بـه سـال 379 بـر سـرزمین موصـل تسـل رخ داد؛ آن گاه 

گوید: قصیده ای، در همین زمینه 

بشنویان یاران حکومت شمایند؛ و این در میان عرب و عجم پنهان نیست.

ی  کـه بـا و گـروه از بنی مـروان، بـه سـبب دایی شـان بـاْذ بـود  پـس نسـبِت بشـنوی بـه ایـن 

گفتیم، جایی برای درسـتی این سـخن نمی ماَند  کرد بوده اسـت. بنابر آن چه  هم نژاد، یعنی 

یـخ، او ده سـال پـس از ایـن  گواهـی تار کـه بـه  کـه بشـنوی بـه سـال 370 درگذشـته باشـد1؛ چـرا 

زنده بوده است.

ف معالم العلماء ]ص42[ کتاب الّدالئل و الّرسـائل البشـنویه را از آِن وی شـمرده و ابن اثیر 
ّ
مؤل

باب: 127/1 ]157/1[( گفته: »او را دیوانی مشـهور اسـت.«
ّ
)الل

کــه بــه نــاِم دژهــا و  کــرد بودنــد  در ســاحل شــرقی دجلــه در عــراق، بســیاری از طایفه هــای 

قلعه هــا و سرزمین هایشــان در نواحــی موصــل و اربــل خوانــده می شــدند؛ از جملــه:

بشنویان

شـاعر مورد نظر ما از همین خاندان اسـت. اینان باالی موصل و نزدیک جزیرۀ ابن عمر2 

کم  که میان محل سـکونت ایشـان و آن جزیره، دو فرسـنگ راه اسـت و حا سـکونت داشـتند 

ط 
ّ
کـه بـا مـردم آن سـرزمین ارتبـاط داشـتند _ نمی توانسـتند بـر آن تسـل جزیـره و جـز او _ بـا ایـن 

یابنـد. یاقـوت َحَمـوی )معجم البلدان ]278/4[( گوید: »این سـرزمین از سـال های دور، حدود 

کرده است. ف أعیان الّشیعه )387/1 ]11/6[( بیان 
ّ
1. این سخن را مؤل

کشتزارانی سرسبز و پرنعمت دارد. به  که میانشان سه روز راه است و روستا و  2. این جزیره سرزمینی است باالی موصل 
باور من، نخسـتین آبادگِر آن، حسـن بن عمر بن خّطاب تغلبی بوده اسـت. دجله همۀ این جزیره را در بر می گیرد، مگر 
کندند و آب در آن جاری شـد و جزیره را  که همانند هالل اسـت؛ سـپس در آن جا نیز خندقی  از یک سـوی این جزیره 

گویند. بنگرید به: معجم البلدان ]138/2[� از همه سـو فراگرفت. منسـوب به آن را َجَزری 
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کـه مردمـی دارای جوانمـردی و تعّصـب هسـتند  کـرد بـوده  300 سـال، در دسـت ایـن خانـدان 

کـرده، بدو نیکـی می ورزند.« کـه بدانـان پنـاه آوَرد، حمایـت  و از کسـی 

ایـــن خانـــدان را در آن ســـرزمین، قلعه هایـــی اســـت؛ از جملـــه: برقـــه، َبشـــیر، و فنـــک؛ و 

کـــِم قلعـــۀ فنـــک امیـــر ابوطاهـــر، امیـــر ابراهیـــم، و امیـــر حســـام الّدین، از  از فرمانروایـــان آن، حا

فرمانروایـــان ســـدۀ ششـــم، بوده انـــد.

کرد است: نیز از جملۀ آن طوایف 

َزَوزانیان

گسـترده در  ناحیـه ای  کـه  البلـدان: 158/3[  یافتـه ]معجـم  َزَوزان نسـبت  بـه  ایـن طایفـه 

شـرق دجله، بخشـی از جزیرۀ ابن عمر اسـت و نخسـتین سـرحّد آن، تا موصل دو روز فاصله 

گسـترده می شـود و بـه منطقـۀ سـلماس در آذربایجـان پایـان می پذیـرد.  دارد و تـا آغـاِز خـالط 

در آن، قلعه های فراوان و استوار از آِن بشنویان و زوزانیان و بختیان است.

کرد است: نیز از جملۀ آن طوایف 

بختیان

کـه بزرگ تریـن قلعـه  ایـن طایفـه دارای قلعه هایـی در زوزان هسـتند؛ از جملـه ُجرذقیـل 

ـوس، القـی، اروخ، باخوخـه، برخـو، 
ّ
کـم آنـان اسـت. قلعه هـای آتیـل، عل و مـکان اسـتقرار حا

وکنکـور، ونیـروه، و وخوشـب نیـز از آِن ایشـان اسـت. از رهبرانشـان، امیـر موسـک بـن مجلـی 

بـوده اسـت.

َهکاریان

کـه شـامل چنـد آبـادی بـاالی  یـه نسـبت دارنـد ]معجـم البلـدان: 408/5[  اینـان بـه هکار

موصل، بخشـی از جزیرۀ ابن عمر اسـت. از فرمانروایانشـان در حلب، عّزالّدین عمر بن علی؛ 

و نیـز عمادالّدیـن احمـد بـن علـی معـروف به ابن مشـطوب، بزرگ تریـن امیر مصـر، بوده اند. نیز 
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کـه در  از دانشورانشـان شـیخ اإلسـالم ابوالحسـن علـی بـن احمـد هـکاری )د. 486( اسـت 
ـکان )377/1 ]345/3[( شـرح حالـش یـاد شـده اسـت.

ّ
وفیـات األعیـاِن ابن خل

نیان
ّ

جل
یـه  کـه قلعـه ای از همـان قلعه هـای یـاد شـدۀ هکار نیـه نسـبت دارد 

ّ
ایـن طایفـه بـه جال

است. ]معجم البلدان: 149/2[

زوادیان1
آنان از اشـراف کردها هسـتند و از جملۀ ایشـان اسـدالّدین شـیرکوه )د. 564( و برادرش 

نجم الّدیـن ایـوب بوده اند.

شوانکاریان
آنان کسـانی هسـتند که شـمله )د. 570(، پادشـاه فارس که پیش از آن خوزسـتان را زیر 

فرمان داشـت، در سـال 564 بدانان پناهنده شد.

حمیدیان
ایشان دارای قلعه هایی استوار در همسایگی موصل بودند.

هذبانیان
قلعۀ اربل و مناطق تابع آن، از آِن ایشان است.

حکمیان
امیر ابوهیجاء ِاْربلی از فرمانروایان این طایفه بوده است.

کرد هستند: مارانیان، یعقوبیان، جوزقانیان، سورانیان،  نیز این ها از همان طایفه های 

کورانیان، عمادیان، محمودیان، جوبیان، ِمهرانیان، جاوانیان، رضائیان، سروجیان، هارونیان، 

لّریان، و دیگر طوایفی که به سبب فراوانی در شمار نیایند.

1. در الکامل فی التاریخ ]200/7[ چنین آمده و در جز آن، روادیه یاد شده است.
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پاره ای از شعر وی

از سروده های شاعر ما، بشنوی، در زمینۀ تشیع چنین است:
بهترین وصی از بهترین خاندان و نیکوترین قبیله و از هرگونه لغزش معصوم است.

هرگاه به چهرۀ او بنگری، پروردگارت را ]یکسره[ در گفتار و رفتار عبادت کرده ای.

ِضـره:  یـاض الّنَ کـه محّب الّدیـن طبـری )الّر کـرده  ی در بیـت اخیـر بـه ایـن حدیـث اشـاره  و

219/2 ]172/3[( آن را از ابوبکـر و عبـداهلل بـن مسـعود و عمـرو بـن عـاص و عمـران بـن حصیـن 

و جـز ایشـان، از پیامبـر؟ص؟ روایـت نمـوده اسـت: »نگریسـتن بـه چهـرۀ علـی عبادت اسـت.«

ــن أبی طالـــب؟ع؟: ص64 و 65  ــی بـ ــی مناقـــب علـ ــة الّطالـــب فـ ــی )کفایـ گنجـ ــر را  ــن خبـ همیـ

گفتـــه اســـت: »حدیـــث نخســـت  ]ص156_ 158[( بـــه دو طریـــق از ابن مســـعود روایـــت نمـــوده و 

ــة  ــم )ِحلیـ ــون ابوُنَعیـ ــی چـ ــی اســـت؛ و حدیـــث دوم را حافظانـ ــر از دومـ ــند نیکوتـ ــاظ سـ از لحـ

کرده انـــد؛ و آن، حســـن و عالـــی  األولیـــاء ]58/5[( و َطَبرانـــی )المعجـــم الکبیـــر ]76/10[( روایـــت 

ـــا بـــا ایـــن ِاســـناد و طریـــق، دارای غرابـــت اســـت.  کوتـــاه[ و ارزشـــمند اســـت، اّم ]= دارای ســـند 

حدیـــث اّول هـــم عالـــی و هـــم ســـاختارش نیکـــو اســـت.«

ی )کفایـة الّطالـب فـی مناقـب علی بـن أبی طالـب؟ع؟: ص66 ]ص161[( همین خبر را به  نیـز و

یـخ مدینـة  گفتـه اسـت: »حافـظ دمشـقی )مختصـر تار از معـاذ بـن جبـل آورده و  طریـق دیگـر 

دمشـق ]7/18_ 8[( آن را با ذکر سـند از چندین صحابی روایت نموده؛ از جمله: ابوبکر و عمر 

کـه  و عثمـان و جابـر و ثوبـان و عایشـه و عمـران بـن حصیـن و ابـوذر. در حدیـث ابـوذر آمـده 

رسـول خـدا؟ص؟ فرمـود: ›َمَثـل علـی در میـان شـما _ یـا: در میـان ایـن اّمـت _ ماننـد َمَثـل کعبۀ 

گزاردِن به سوی آن، واجب است.‹« که نگریستن به آن عبادت و حج  یخته است  پرده آو

ی )کفایـة الّطالـب فـی مناقـب علـی بـن أبی طالـب؟ع؟: ص124 ]ص252[( همین روایت  نیـز و

را بـه طریـق دیگـر از علی؟ع؟ آورده اسـت.
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نیز او را است:
برایم تفاوت ندارد که وقتی خداوند مرگم را مقّدر کرده باشد، کجا درگذرم.

نیز مهم نیست که قبرم کجا باشد و کسانی به آن جفا ورزند و با آن دشمنی کنند؛ 

وقتی گواهی بدهم که معبودی جز خداوند نیست و حق همان است که او حکم کرده؛

و محّمد مصطفی پیامبر است و علی برادر او است؛

ک نهـاد دختـر رسـول خـدا اسـت؛ رسـولی کـه مـا را بـه راهـی کـه خدایش هدایـت نمود  و فاطمـۀ پا

گشـت؛ رهنمون 

کـه سـرورانش ایـن دو  و دو پسـر فاطمـه و علـی، سـروران مـن هسـتند؛ و خوشـا بـه حـال بنـده ای 

باشند!

همو سروده است:
ای ناصبی! با همۀ توان خویش تالش کن؛ که من به دوستی خاندان محّمد دست آویخته ام.

کزاد است. کیزه است و ولی ایشان نیز پا ک هدایتگر که اصلشان پا کیزه گاِن پا همان خاندان پا
بـکاه و  را  َبـراءت می جویـم. حـال ای بی پـدر! خواهـی مالمـت  از دشمنانشـان  آنانـم و  هـوادار 

بیفـزا. خواهـی 
گمراهـــی[ هســـتند و  بـــر پایـــۀ حدیـــث مســـند، ایشـــان هماننـــد ســـتارگان مایـــۀ امـــن و ایمنـــی ]از 

کشـــتی های نجاتنـــد.

گوید: و هم 
کـه شـما برآنیـد.« و خواسـت تـا ایـن موضـوع آشـکار را  بزرگشـان گفـت: »رأی صائـب ایـن نیسـت 

مردود شماَرد.
شما سخن رسای پیامبر را شنیده اید که خالفت را برای علی وصیت کرده است.

اّمـا آنـان ]در تحریـف وصّیـت پیامبـر[ گفتنـد: »راهـکاری بـود که به ما پیشـنهاد شـد؛ ولی به نظر 
مـا، ایـن سـفارش هماننـد عقدی نیسـت که وفـا به آن واجب باشـد.

ما در امور دیگری جز این تدبیر می کنیم تا با آن، به زندگی رفاهمندانه دست یابیم.
کار را به شورا وامی نهیم تا یکی را از تیم یا َعدی برگزیند.« گاه که پیامبر درگذرد، این  آن 

همچنین از او است:

ای قـراءت کننـدۀ قـرآن همـراه بـا تأویل آن ]و قراءت کنندۀ[ هر آیۀ محکمی که در هر موضوعی 

آمده است!

39/4

)61(



67 کادی ردریوشتْ ِب ا4 2380 ْشَنوی  24. بپ

آیـا پرداختـن بـه آبادانـی مسـجدالحرام یـا آب دادن بـه حاجیـان، هماننـد ایمـان و جهـاد علـی 

اسـت؟

آیا آن تیمی یا َعَدوی حّتی در یکی از احوالشان همانند علی هستند؟

کـرده، سـوگند! نـزد مـن، عالمـان چـون  کـه دوسـتی علـی را بـر مـن واجـب  نـه؛ بـه آن خدایـی 

نباشـند. جاهـالن 

نیز او را است:
خ و بهشـت  او که دروازۀ شـهر دانش پیامبر اسـت، این گونه قرار داده شـده که روز بازگشـت، دوز

را تقسـیم خواهد کرد.

دشـمنش تیره بخت تریـن جهانیـان و در آتـش خواهـد بـود و دوسـتش روز حساب کشـی محبوب 

خواهد گشـت.

گوید: همو 
کـــه پیامبـــر در حضـــور مردمـــان بـــه حـــّق وی  کفـــش اســـت  بهتریـــِن عالمیـــان آن پینه دوزنـــدۀ 

ــی داد. گواهـ

ـــز  ـــو نی ـــس ت ـــتند؛ پ گش ـــواه  گ ـــیرش  ـــروی شمش ـــری و نی ـــش و قضاوتگ ـــه دان ـــتگان ب ـــر و فرش پیامب

ـــاش! ـــواه ب گ

گفته است: و هم در بارۀ صّدیقۀ زهرا؟اهع؟ 
در جایی که بتول بگذرد، ندایی برخواهد خاست: »دیدگان خود را بربندید!«

چشم ها به پایین خیره می شوند و ستمگر انگشت به دهان می گزد.

آن روز ستمگران سیه چهره خواهند بود و اهل حق رخسارانی سپید خواهند داشت.

گوید: نیز در مدح امام جعفر صادق؟ع؟ 
او برگزیدۀ خالص امامانی است که کرامتمندانه راه جّدشان، رسول خدا، را پیمودند.

امامانی که هرگاه در حّل مشکلی ناتوان شویم، برای ما بیان و دلیل آورند.
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]دلدارم[ گفت: بگو که صاحب این دین راسـت کیسـت؟ گفتم: احمد که بهتریِن رسـوالن مهتر 

است.

گفـت: پـس از وی خالصانـه بـه چـه کسـی دوسـتی مـی ورزی؟ گفتم: همـان وصی کـه مقامش از 

زحـل باالتر اسـت.

کـه در عرصه هـای بیـم، پایدارتریـِن  گفتـم: آن  کارانـه بـر بسـتر پیامبـر خوابیـد؟  کـه فدا گفـت: 

آفریـدگان خـدا بـود.

کـه افتخـار  گفتـم: آن  گرفـت؟  کسـی را از روی مهـر و محّبـت، بـه بـرادری  گفـت: پیامبـر چـه 

سـاخت. خـود  آِن  از  را  خورشـید  بازگردانـدن 

گفتـــم: برتریـــِن همـــۀ پای برهنـــگان و  گشـــت؟  کســـی فاطمـــه زهـــرا همســـر وی  گفـــت: چـــه 

پای پـــوش داران.

گفـت: پـدر دو سـبط پیامبـر کـه شـاخۀ درخـت اوینـد، کیسـت؟ گفتـم: پیشـگام تریِن پیشـگامان 

در پیشـگامی.

گفـت: در بـدر معجـزۀ آن ]عرصـه[ را چـه کسـی بـه دسـت آورد؟ گفتم: آن کـه ضربه زننده ترین بر 

سـرها در میـان آفریدگان خدا. 

گفـت: در میـدان نبـرد احـزاب، چـه کسـی همچـون شـیر بـه دشـمن یـورش آورد؟ گفتـم: کشـندۀ 

عمـرو، آن شـیر ژیـان پهلـوان.

گفت: روز حنین چه کس شکافت و درید؟ گفتم: آن که به سرعت مشرکان را درو کرد.

غ بریـان را ]همراه پیامبـر[ بخـورد؟ گفتم: نزدیک ترین کسـی که  گفـت: کـه فراخوانـده شـد تـا مـر

او را خوشـایند بود و به وی نسـبت داشـت.
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گفتـم:  گـرد آمـدن زیـر عبـای پیامبـر، چـه کسـی بعـد از وی ]زیـر عبـا[ آمـد؟  کـه در روز  گفـت: بگـو 
برتریـن جامـه  دربرکننـده و عبـا بـه خویشـتن پیچیـده.

کـه اسـالم را بهتریـن  گفتـم: آن  کـس بـه سـروری رسـید؟  کـه روز غدیـر چـه  کـن  گفـت: آشـکار 
بـود. سرپرسـت 

کـه در میـان  کسـی  گفتـم: در شـأن  گشـت؟  کسـی نـازل  گفـت: سـورۀ هـل اتـی در شـرافت چـه 
زمینیان بخشنده ترین صدقه دهندۀ اموال خویش بود.

گفـت: کـه در حـال رکـوع انگشـتری خویـش را صدقـه داد؟ گفتـم: آن کـه تـا بـود، بیـش از همـه با 
کافـران زد. نیـزه بر 

کـه اندیشـه اش از  گفتـم: آن  خ ]و بهشـت[ اسـت؟  کـه تقسـیم کننده و سـهم دهنده از دوز گفـت: 
ک تـر اسـت. شـعلۀ آتـش تابنا

ک چـه کـس را بـرای مباهلـه پیـش آورد؟ گفتم: آن که در سـفر و حضـر به دنبال  گفـت: پیامبـر پـا
وی بود.

کـه حّتـی یـک روز حـال نگردانـد و  گفتـم: آن  کیسـت تـا بشناسـیمش؟  گفـت: هماننـد هـارون 
میـدان خالـی نکـرد.

گفتم: آن که همگان از او پرسـیدند و او از کسـی  گفت: بگو چه کس دروازۀ شـهر دانش گشـت؟ 
نپرسید.

گفتـم: تفسـیر آن در  کـس بـا آنـان جنگیـد؟  گروه هایـی پیمـان شکسـتند، چـه  کـه  گفـت: آن گاه 
پیکار َجَمل نهفته است.

گفـت: هنگامـی کـه پلیـدان سـتم ورزیدنـد، چـه کس با ایشـان به نبرد برخاسـت؟ گفتـم: صّفین 
کارنامـۀ رفتـار را نشـان می دهد.

گفتـم: حقیقـت ایـن  کارزارشـان رفـت؟  کان  چـون از دیـن بیـرون رفتنـد، چه کـس بـه   گفـت: ناپـا
ماجـرا در روز نهـروان روشـن شـد.

گرامی تریـن جایـگاه  کـه خانـه اش در  گفتـم: آن  کیسـت؟  گرامـی  گفـت: فـردا متصـّدی حـوض 
اسـت.

کـه سـتایش شـدگان زیـر آن جمـع می شـوند[ را بـه دوش  کـه پرچـم سـتایش ]= پرچمـی  گفـت: 
کـه هرگـز در بیم گاه هـا ترسـو نبـود. گفتـم: آن  کشـید؟  خواهـد 

گفـت: آیـا ایـن همـه کـه گفتـی، در یـک نفـر جمـع اسـت؟ گفتـم: همـۀ آن چـه گفتـم، در یـک نفـر 
جمع اسـت.

گفت: او کیست؟ نامش را برای ما بگو. گفتم: او امیرالمؤمنین علی است.
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او را از قصیده ای است:
گـر تـو نبـودی، در طـول روزگاران به زفاف، نزد هیچ بنی بشـری برده  ای همتـای دختـر محّمـد! ا

نمی شد.

گـر تـو نبـودی، احمـِد برانگیختـه، دارای فرزنـدان بازمانـده  ای اصـل و ریشـۀ خانـدان احمـد! ا

نمی بـود.

پیامبر شهر دانشی بود که همۀ کمال را در برداشت؛ و تو نیکوترین دروازه برای آن.

کـه هیـچ نقابـی آن را نتوانسـت  خورشـید بـرای تـو بازگردانـده شـد؛ و ایـن فضیلتـی اسـت آشـکار 

بپوشـاند.

مـن چیـزی را حکایـت نکنـم، مگـر همان که خود ناصبیـان روایت کرده اند؛ همـان ناصبیان که 

بـا تـو دشـمنی کردنـد و از ایـن رو، ربـودن پیراهنشـان و آن چـه ]در جنـگ و پـس از کشـته شـدن[ 

در بـر دارنـد، مباح اسـت.

کـه  خ داد  کـه در تاریـخ مانـدگار شـد، در رفتـار بـا تـو ر ای دنبالـه و همتـای پیامبـر! دشـواری هایی 

مایۀ شـگفتی اسـت.

ک فروختند. تو را ابوتراب لقب دادند، از آن پس که دین خود را به مشتی خا

گاه  که در ]نماز و[ محراب بود؟ ندانستید که وصی همان کس است که زکات داد آن 

ـــاب  ـــلمانان و[ اصح ـــر ]مس ـــت وی ب ـــه والی ـــر ب ـــه غدی ک ـــت  ـــس اس ک ـــان  ـــی هم ـــه وص ک ـــتید  ندانس

ـــرد؟ ک ـــم  حک

گوید: نیز 
گفتند: علی بلند و واال گشت. گویم: نه؛ بلکه واالیی؛ با علی بلند و واال شد.

ِگرد آورده بود. فرمود: من همان سخن پیامبر را گویم، آن گاه که جمع مردمان را 

گرنه با من پیوندی ندارد.« گیرد؛ و  »هال هر که من موالی اویم، علی را موال 

گفته است: همچنین در قصیده ای 
آرزوهـای  بسـیار  و چـه  یافـت؛  اجابـت  علـی  در بـارۀ  کـه  پیامبـر مصطفـی  بسـیار دعاهـای  چـه 

مانـد! کام  نـا کـه  وصـی  دشـمنان 

در آن هنـگام کـه بـاد سـخت جنـگ در وزیـدن بـود، پیامبـر در حـّق وی دعا نمود و چشـم دردش 

را در همـان لحظـه زدود.
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گرما و سرما در امان بود. در این نیز شگفتی ها بود که به دعای پیامبر، از شّدت 

کدام روز فرخنده ای توان یافت که علی آفتاب آن روز نباشد؟

که همه،  که زهرا را خواستگاری نمود و پیامبر تنها او را همتای زهرا دانست در حالی  آیا آن روز 

پیشتر خواستگار بودند؟

غ بریـان آوردنـد و پیامبـر دعـا کـرد تـا محبوب ترین فرد ]نـزد خداوند[ فرارسـد و او  یـا آن روز کـه مـر

درآمـد، در حالـی کـه کودنـی فریبگـر او را از در خانـه  راند؟

کـه می دانـی،  گاه مباهلـه شـأن واالی وی را نشـان داد؛ و ایـن، چنـان  کـه پیامبـر بـه  یـا آن روز 

افتخـاری پایـدار اسـت؟

که یاد وی را برافراشت، حال آن که وصایتش را هر آینده و رونده ای شنید؟ یا روز غدیر خّم 

کـه دوسـتی اش از سـوی خداونـد  کسـی  ای بـزرگ سـرور دیـن خـدا و همتـای پیامبـرش؛ و ای 

فریضـه و واجـب اسـت!

جایگاه تو از فراز ستارگان آشکار؛ و شکوهت از بلندای آسمان نمودار است.

شمشـیرت گردن آویز دشـمنان گشـته؛ گردن آویزی ]از جنس شمشـیر[ که زرگری برای آن وقت 
صرف نکرده اسـت.1

شاعر

کافـی الکفـاة ابوالقاسـم اسـماعیل بـن ابی الحسـن عّبـاد بـن عّبـاس بـن  ی صاحـْب  و

یـس طالقانـی اسـت. عّبـاد بـن احمـد بـن ادر

کـه در حـّد نهایـِت تـوان باشـد، در بررسـی شـخصیت های  گاه صاحب سـخن هرچنـد 

ی  کـه فضیلت هـا از چندین سـوی بدانان رو بـزرگ دهانـش بسـته می شـود؛ شـخصیت هایی 

گرفته است. گرانمایه از جانب های مختلف آنان را دربر  آورده و امتیازهای 

را  ی، صاحب بالغـت  مرزهـای و و  بیـان حـّد  کـه  بـزرگ  ایـن شـخصیت های  از  یکـی 

گاه از لحـاظ  گاه از جنبـۀ علمـی و  کـه بایـد  درمانـده می کنـد، شـخصیت صاحـب اسـت 

ــا صـــرف وقـــت ســـاخته  ــران بـ کـــه زرگـ گردن آویزهـــای زنانـــه نیســـت  ــز، از جنـــس  گردن آویـ ــه ایـــن  کـ 1. مقصـــود آن اســـت 
ــند.)ن.( باشـ
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کـه سـخن در بـارۀ او گاه به جنبۀ  ی بـه گسـتردگی سـخن گفـت؛ همچنـان  ادبـی در بررسـی و

کـه بـه بخشـِش سرازیرشـونده،  کشـیده می شـود، تـا آن  گاه بـه بزرگـی شـخصیت  سیاسـت و 

فضیلـت فـراوان، شـرافت اصیـل، مذهـب اسـتوار، و دیگـر فضیلت هـای بی شـمار می رسـد. 

هرچـه فرهنگ نامه هـا در بـارۀ ایـن جنبه هـا بانگ بردارند، تنها بخشـی از حقیقـت را گفته اند 

ی، دیگـر نیـاز نباشـد  و شـاید بـه سـبب مشـهور بـودن او بـه همـۀ ایـن افتخـارات بازمانـده از و

کـه در بـارۀ او بـه گسـتردگی سـخن رود. هیـچ یـک از شـرح حال نامه ها را نمی یابید که بخشـی 

کتـاب یتیمـة الّدهـر  کـه از نام آورتریـِن آن هـا  ی در آن نباشـد  از سـخنان سـتایش آمیز در بـاب و

ی در میـان پیشـینیان، بیـش از همـه در بـارۀ صاحـب،  ]225/3_337[ از َثعاِلبـی اسـت. و

ی اختصـاص داده و آن ]صفحات[ را  سـخن گفتـه و 91 صفحـه از کتابـش را بـه تفصیـل به و

فـان بـزرگ، در شـرح 
ّ
بـرای او و شـاعران ]دربـار[ش تألیـف نمـوده اسـت. نیـز چندیـن تـن از مؤل

کتاب هـای مسـتقل نگاشـته اند؛ از جملـه: ی  حـال و

کتـاب  ـی مزیـدی معـروف بـه ابوطالـب خیمـی. 
ّ
ب الّدیـن محّمـد بـن علـی حل

ّ
1. مهذ

الّدیـوان المعمـور فـی مـدح الّصاحـب المذکـور از آِن او اسـت.

گیالنی )ز. 1103؛ د. 1181(� 2. شیخ محّمدعلی ابن الّشیخ ابوطالب زاهدی 

کتـاب اإلرشـاد فـی  3. سـید ابوالقاسـم احمـد بـن محّمـد حسـنی حسـینی اصفهانـی. 

کـه بـه سـال 1259 نگاشـته شـده اسـت. أحـوال الّصاحـب بـن عّبـاد از او اسـت 

کتابی شامل 252 صفحه در بارۀ صاحب است  ی دارای  4. استاد خلیل مردم بک. و

دی ائّمة 
ّ
د چهـارم از مجموعۀ چهـار مجل

ّ
کـه در چاپخانـۀ ترّقـی دمشـق بـه طبـع رسـیده و مجل

األدب االربعه است.

یم  ی بیاور بـا ایـن شـهرت فـراوان، بـر ما جز این نیسـت که شـرح حالـی مختصر در بـارۀ و

کـه برآینـِد همـۀ مطالب این کتاب ها باشـد.

یـخ شـانزدهم ذیقعـدۀ سـال 326 در یکی از آبادی های فارس در اسـتخر  صاحـب بـه تار
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گرفـت: ابوالفضـل بـن  کسـان فرا یـا طالقـان زاده شـد و دانـش و ادب را از پـدرش و نیـز ایـن 

عمیـد، ابوحسـین احمـد بـن فـارس لغـوی، ابوالفضـل عّبـاس بـن محّمـد نحـوی ملّقـب بـه 

و  شـجره،  بـن  کامـل  بـن  احمـد  ابوبکـر  قاضـی  مقسـم،  بـن  ابوبکـر  سـیرافی،  ابوسـعید  عـرام، 

کرده است. ی از دو تن اخیر حدیث نیز روایت  عبداهلل بن جعفر بن فارس. و

ی از اصفهانیـان و بغدادیـان و اهـل ری حدیـث  گویـد: »و َسـْمعانی ]األنسـاب: 30/4[ 

گرفتـن و نوشـتن حدیـث ترغیـب می نمـود.« همـو ]بـا  بـه فرا گفـت و  شـنید و خـود حدیـث 

کس حدیث ننویسـد،  که از صاحب شـنیده اسـت: »هر  کرده  یه روایت  سـندش[ از ابن  َمْرَدَو

شـیرینی اسـالم را نچشـد.«

هـم  صـدای  بـه  صـدا  بایـد  َتـن  هفـت  و  برمی گفـت  حدیـث  بسـیار  مردمـی  بـرای  او 

می رسـاندند ]تـا همـگان امـالی حدیثـش را بشـنوند[. مـردم حدیـث نیـک فـراوان در مجلـس 

ُمقـری،  بـن  ابوبکـر  جرجانـی،  عبدالقاهـر  شـیخ  عبدالجّبـار،  قاضـی  جملـه:  از  نوشـتند؛  او 

قاضـی ابوطیـب طبـری، ابوبکـر بـن علـی ذکوانـی، و ابوالفضـل محّمـد بـن محّمـد بـن ابراهیـم 

شـافعی. َنَسـوی 

ی در دانش هـا و مایـه وری بسـیارش از فنـون ادب، در همـه سـوی  سـپس، سـرآمدی و

ة و الّدین، در 
ّ
پیچیـد و حاضـر و غایـب بـدان اعتـراف نمودند؛ چندان که شـیخ مـا، بهاءالمل

و  کلینـی  ثقـة اإلسـالم  و در شـماِر  از دانشـوران شـیعه  را  او  و مسـحهما  یـن 
َ
ْجل الَرّ رسـالۀ غسـل 

صـدوق و شـیخ مفیـد و شـیخ طوسـی و شـیخ شـهید و هماننـدان ایشـان آورده اسـت. نیـز 

مـه مجلسـی اّول در حاشـیه هایش بـر نقـد الّرجـال، او را سـرآمد فقیهـاِن پیشـین و پسـین 
ّ

عال

مان شـمرده اسـت. همچنین 
ّ
شـیعه وصف نموده و در جای دیگر، از سـراِن محّدثان و متکل

ـم واالمقام 
ّ
شـیخ مـا، حـّر عاملـی، )أمـل اآلمـل ]34/2[( او را چنیـن سـتوده اسـت: محّقـق متکل

گران پایه در دانش. و 

ی را یکـی از پیشـوایان دانـش لغت شـمرده که در  غـة و
ّ
بـه همیـن سـان، َثعاِلبـی در فقـه الل
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ـف 
َ
یـده؛ همچـون: لیـث، خلیـل، سـیبویه، َخل کتـاب خـود بدانـان ]و سخنانشـان[ تکیـه ورز

یـد. نیـز ابـن انبـاری1 او را از دانشـوراِن لغت دانسـته  بـی، و ابن ُدَر
ْ
احمـر، ثعلـب احمثـی، ابن   کل

کتاب نزهة األلّباء فی طبقات األدباء و الّنحاة ]ص325[ شـرح حالی مسـتقل برایش نگاشـته  و در 

نیـز   .)]449/1[ الّنحـاة  و  غوییـن 
ّ
الل طبقـات  فـی  الُوعـاة  )ُبغیـة  سـیوطی  اسـت  همچنیـن  اسـت. 

ی را در میـان شـیعیان، سـروری راهنمـا در  مـه مجلسـی در مقدمـۀ بحـار األنـوار ]42/1[، و
ّ

عال

لغت و عروض و ادب عرب خوانده است.

ادیبـــان  و  دانشـــوران  بـــا  »صاحـــب  گویـــد:   )]376/14[  180/7 )المنتظـــم:  ابن جـــوزی 

ــا هنـــگام روز ســـلطانیم و شـــبگاهان بـــرادران  همنشـــینی می نمـــود و بـــه آنـــان می گفـــت: ›مـ

یکدیگریـــم.‹ خـــود حدیـــث شـــنید و فراآموخـــت و بـــر دیگـــران حدیـــث امـــال نمـــود. ابوالحســـن 

ـــرده  ک ـــل  ـــی نق ـــح حنف ـــن صال ـــد ب ی ـــل ز ـــا، از ابوالفض کی ـــه  ـــروف ب ـــری، مع ـــد طب ـــن محّم ـــی ب عل

کـــه امـــالی حدیـــث نمایـــد _ و آن هنـــگام در  کـــه چـــون صاحـــْب اســـماعیل بـــن عّبـــاد بـــر آن شـــد 

ـــا ردای مخصـــوص( پوشـــید و تحـــت الحنـــک  ســـان )= شـــال ی
َ
ـــود _ روزی َطیل مقـــام وزارت ب

گاهیـــد.‹  گفـــت: ›شـــما از جایـــگاه مـــن در دانـــش آ بســـت و بـــه هیـــأت اهـــل علـــم درآمـــد و 

گفـــت: ›مـــن جامـــۀ وزارت بـــر تـــن دارم و بـــا ایـــن  پـــس حاضـــران بـــدان اقـــرار نمودنـــد. ســـپس 

کـــرده ام، از دارایـــی پـــدر و جـــّدم بـــوده اســـت. بـــا  کنـــون هزینـــه  کودکـــی تا حـــال، هـــر چـــه از 

گـــواه می گیـــرم  گناهـــان[ برکنـــار نیســـتم. خداونـــد و نیـــز شـــما را  وجـــود ایـــن، از پیامدهـــا ]ی 

کـــرده ام، بـــه ســـوی خـــدا توبـــه می کنـــم.‹ آن گاه، بـــرای خویـــش خانـــه ای  کـــه  گناهـــی  کـــه از هـــر 

برگرفـــت و آن را توبه خانـــه نامیـــد و یـــک هفتـــه در ایـــن حـــال ماْنـــد. ســـپس از فقیهـــان بـــر 

ـــت  ـــث نشس ـــالی حدی ـــه ام ـــد و ب ـــرون ش ـــت و آن گاه، بی گرف ـــتخّط  ـــش دس ـــۀ خوی ـــتی توب درس

یافت کننـــدۀ حدیـــث، شـــش  کـــه بـــه یـــک تـــن در و مردمـــی بســـیار حضـــور یافتنـــد؛ چنـــدان 

ـــه  ی ب ـــا امـــالی حدیـــث و ـــه صـــدای هـــم می رســـاندند ]ت ـــزوده می شـــدند و صـــدا ب نفـــر دیگـــر اف

گـــوش همـــگان برســـد[. پـــس مـــردم، حّتـــی قاضـــی عبدالجّبـــار، امـــالی حدیـــث او را نوشـــتند. 

1. در متن »انباری« آمده، ولی »ابن انباری« درست است. )ن.(
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گـــردد  صاحـــب هـــر ســـال 5000 دینـــار بـــه بغـــداد می فرســـتاد تـــا میـــان فقیهـــان و ادیبـــان پخـــش 

ــرد.« ــر نمی کـ ــری در او اثـ ــرزنش هیـــچ نکوهش گـ ــدا، سـ و در راه خـ

ی، چندیــن َتــن از ســروران یگانــه تألیف هــای  از ســِرفروتنی در برابــر دانــش و ادب و

ی نگاشــته اند؛ از جملــه: گرانمایــۀ خویــش را بــه نــام و

کتاب عیون أخبار الّرضا را به نام او نوشت. ی  1. شیخ ما صدوق ابوجعفر قّمی. و

کتـــاب نفـــی الّتشـــبیه را  ـــه قّمـــی. او  2. حســـین بـــن علـــی بـــن حســـین بـــن موســـی بـــن بابوی

ــال  ــه نقـــل از رجـ ــزان )306/2 ]374/2[( بـ ــان المیـ ــه در لسـ کـ ــان  ــام صاحـــب نوشـــت؛ چنـ ــه نـ بـ

ــِس  کـ ــنده  ــن نویسـ ــه ایـ کـ ــد  ــی )ص50( برمی آیـ ــال نجاشـ ــت. از رجـ ــده اسـ ــی ]ص68[ آمـ نجاشـ

ی از او نام نبرده است. که و دیگر بوده 

یخ قم را به نام صاحب نگاشت. کتاب تار ی  3. شیخ حسن بن محّمد قّمی. و

کتابـــش بـــا نـــام الّصاحبـــی را بـــه نـــام  4. ابوالحســـن1 احمـــد بـــن فـــارس رازی لغـــوی. 

صاحب نوشت.

یـــخ را بـــه اســـم  کتـــاب تهذیـــب التار ی نیـــز  5. قاضـــی علـــی بـــن عبدالعزیـــز جرجانـــی. و

صاحـــب نمـــود.

کتابـــش بـــا نـــام الحجـــر  6. ابوجعفـــر احمـــد بـــن ابی ســـلیمان داوود صـــّواف  ماِلکـــی. 

گفـــت:  ی فرســـتاد. صاحـــب ]بـــه تمثیـــل[  )= ســـنگ( را بـــه اســـم صاحـــب نگاشـــت و بـــرای و

ی را بـــر آن،  کـــه از آن آمـــده، بازگردانیـــد.« ســـپس آن را پذیرفـــت و و »ســـنگ را بـــه همـــان جـــا 

ــاج المذّهـــب: ص36 ]167/1[( آورده اســـت. ــون )الّدیبـ ــن را ابن فرحـ ــید. ایـ ــه بخشـ صلـ

صاحب را آثاری جاودانه در دانش و ادب است؛ از جمله:

1� اسماء اهلل و صفاته.

1. در متن چنین است، ولی ابوالحسین درست است. )ن.(
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2� نهج الّسبیل در دانش اصول�

3� اإلمامة در موضوع برتری امیرالمؤمنین.

4� الوقف و اإلبتداء.

د1�
ّ
غة، در ده مجل

ّ
5� المحیط فی الل

6� الّزیدیه.

یخ. 7� المعارف در تار

8� الوزراء.

9� القضاء و القدر.

10� الّروزنامچه. َثعاِلبی در یتیمة الّدهر از آن نقل می کند.

11� أخبار ابی العیناء.

یخ الملک و إختالف الّدول. 12� تار

یدیان. 13� ز

ید. 14� جوهرة الَجمَهره از آِن ابی ُدر

15� اإلقناع در عروض.

16� نقض العروض.

د.
ّ
17� دیواِن نامه ها و نوشته های او، در ده مجل

18� کتاب الکافی فی الّرسائل و فّن الکتابه�

19� األعیاد و فضائل الّنیروز.

20� دیوان شعر.

21� الّشواهد.

22� الّتذکره.

23� الّتعلیل.

د ذکر شده است.
ّ
کشف الّظنون ]1621/2[ هفت مجل دباء ]260/6[. اّما در 

ُ
1. چنین است در معجم األ
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24� األنوار.

به للعقول.
ّ

25� الفصول المهذ

26� رسالة اإلبانه عن مذهب أهل العدل.

کتابی در موضوع طب�  .27

28� کتابی دیگر در موضوع طب�

بـه چـاپ  کتـاب در 26 صفحـه در مصـر  ایـن  المتنّبـی.  ئ شـعر  الکْشـف عـن مسـاو  �29

گویـد: »چون صاحب، این رسـاله را نگاشـت،  رسـیده اسـت. َثعاِلبـی )یتیمـة الّدهـر ]4/4 و 5[ 

الوسـاطة بیـن المتنّبـی و خصومـه فـی  کتـاب  ابوالحسـن علـی بـن عبدالعزیـز جرجانـی  قاضـی 

گفته است: که یکی از ادیبان نیشابور در باره اش  شعره« را نوشت 

کتاب هایش در دسترس و خودش در دوردست است! ای قاضی که 

کتـاب الوسـاطه چنـان نیکو اسـت که گویا »واسـطة الِعقـد« )= گوهر میانـه( گردن آویز افتخارات 

تو اسـت.«

که مزارش در ری است. 30. رساله ای در فضیلت سرور ما، عبدالعظیم حسنی، 

ی نسبت داده است. کتاب را َثعاِلبی )تتّمۀ یتیمة الّدهر ]37/5[( به و 31� الّسفینه. این 

ـــافعیان؛  ـــوای ش ـــافعی، پیش ـــس ش ی ـــن ادر ـــد ب ـــال محّم ـــرح ح ـــته ای در ش 32. تک نگاش

ـــه )ص263( آمـــده اســـت. ی کـــب الّدّر کـــه در الکوا چنـــان 

کـــه ایـــن تألیفـــات را نیـــز از صاحـــب  گفـــت  کاظمـــی بـــا مـــن  اســـتاد حســـین محفـــوظ 

دیـــده اســـت:

1� الفصـــول األدبیـــه و المراســـالت العبادیـــه، در 15 بـــاب و هـــر یـــک شـــامل 15 فصـــل؛ در 

یـــخ 628�  ــه تار نســـخۀ خّطـــی بـ

ـــف نگاشـــته شـــده 
ّ
ی نســـخۀ مؤل کـــه از رو کوفـــی  2� رســـالة فـــی الهدایـــة و الّضاللـــه، بـــه خـــّط 

ی بـــر آن اســـت. و دســـتخّط و
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ـــه خـــّط  ـــی، شـــامل 372 بیـــت؛ در نســـخۀ ب ـــائره مـــن شـــعر ابی الّطیـــب المتنّب ـــال الّس 3� األمث

یخ 434� باَخرزی در تار

گونی، یکـی از یگانگان  ِف چنیـن کتاب های گونا
ّ
خواننـدگان بـه نیکـی می داننـد که مؤل

م، 
ّ
که هیچ مقام و جایگاهی در فنون را از دست نداده است. او فیلسوف، متکل دانش است 

فقیـه، محـّدث، مـوّرخ، لغت شـناس، نحـودان، ادیب، نویسـنده، و شـاعر بوده اسـت. پس چه 

و میـان  آورده  گـرد  را در خـود  پراکنـده  فنـون  کـه همـۀ  او  نابغـه ای چـون  گمانتـان رود در بـارۀ 

گون جمع نموده است؟ آیا او را جز در چکاد و اوج فضیلت آشکار می بینید؟  دانش های گونا

پس او را سـزاوار اسـت این آوازه که در هر سـو َپر کشـیده و این یاد جاری که همراه چرخ گردون 

در حرکت است.

کـه  ی بـه رونـق آن اشـاره نمـود، آن گاه  کتابخانـه ای ُپررونـق داشـت، و خـود و صاحـْب 

ی حرکت  که به سـوی دربار و کم خراسـان، ملک نوح بن منصور سـامانی، از او خواسـت  حا

کـرد. یکـی از  ی پیشـنهاد  گرانمایـه بـه و کنـد و بـه خدمـت خـود ترغیبـش نمـود و پاداش هـای 

مایه هـای پـوزش صاحـب ]بـرای نپذیرفتـن دعـوت او[ این سـخن بود: »پس چگونـه دارایی ام 

کـه تنهـا کتاب هـای دانـش من بـر چهارصد  کـه دارم، حمـل کنـم؛ حـال آن  گـران  را بـا ایـن بـار 

شـتر و بلکـه بیشـتر بـار می شـود؟«

کتابخانـۀ  کـه  گویـم  گفـت: »مـن  کـه ابوالحسـن بیهقـی  دبـاء ]259/6[ آمـده 
ُ
در معجـم األ

ری، خـود، دلیـل همیـن سـخن اسـت کـه پـس از آن کـه سـلطان محمـود بـن سـبکتکین آن را 

ـد یافتـم. ]و ماجـرا 
ّ
کتـب را در ده مجل کتابخانـه سـرزدم و فهرسـت آن  کشـید، بـه آن  بـه آتـش 

کتاب هـا، آثـار  گفتنـد: ›ایـن  کـه[ چـون سـلطان محمـود بـه ری درآمـد، او را  از ایـن قـرار بـود 

رافضیـان و بدعت گـذاران اسـت.‹ پـس او هـر کتاب را که در دانـش کالم بود، از آن کتابخانه 

بیـرون کشـید و فرمـان داد تـا آتـش زدنـد.«

گنجینـۀ  کتاب هـای سـوزانده شـده، همـان  کـه بیشـینۀ  از ایـن سـخن بیهقـی برمی آیـد 
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کتاب هـا و افتخـارات بازمانـدۀ شـیعیان را  کتاب هـای صاحـب بـوده؛ و دسـت سـتم، آثـار و 

چنیـن بـه بـازی می گرفتـه اسـت!

خزانـه داران و سرپرسـتان ایـن کتابخانـه، ابوبکـر محّمـد بـن ابراهیـم بـن علـی ُمقـری1 )د. 

381( و ابومحّمـد عبـداهلل خـازن بـن حسـن اصفهانـی بودنـد.

وزارت، صله ها، و ستایشگران وی

گویـد: »صاحـب در دامـان وزارت پـرورش یافـت و در آشـیان آن رشـد  ابوبکـر خوارزمـی 

کـه  یافـت و پـا بـه پـا راه رفـت و از شـیر ُپرمایـۀ آن مکیـد و آن را از پدرانـش میـراث ُبـرد؛ چنـان 

گفتـه اسـت: ی  ابوسـعید رسـتمی در حـّق و
کانـش ارث بـرد، چنـان کـه بزرگی از بزرگی ارث می برد؛ همانند حدیثی که  وزارت را از یکایـک نیا

سندش مّتصل باشد.

عّباد وزارت را از عّباس دریافت و اسماعیل از عّباد.«

که لقب صاحب یافت؛ زیرا با ابوالفضل بن عمید مصاحبت  وی نخسـتین وزیری بود 

و همدمـی داشـت، پـس او را صاحـب ابن عمیـد گفتنـد و آن گاه، چون منصـب وزارت یافت، 

گویـد: »او را از ایـن رو  گشـت. صابـی در الّتاجـی  ایـن لقـب بـر وی اطـالق شـد و نـام خـاّص او 

کودکـی بـا مؤیدالّدولـه ابن بویـه مصاحبـت داشـت و همـو وی را  کـه از دوران  گفتنـد  صاحـب 

صاحـب نامیـد و سـپس ایـن لقـب بـر او ماْنـد و بـدان شـهرت یافـت. آن گاه، هر کس کـه پس از 

وی وزارت یافـت، بـه همیـن لقـب خوانده شـد.«

گرفت و صاحب در سـال 347  تقریبًا از سـال 347 تا 366 مؤیدالّدوله او را به دبیری 

کـه  کـه از سـال 366 بـه وزارت او درآمـد تـا سـال 373  ی بـه بغـداد سـفر نمـود تـا آن  همـراه و

ی را وزیـر خویـش سـاخت و صاحـب همراه  مؤیـد وفـات یافـت. سـپس بـرادرش فخرالّدولـه و

او بـه پایتختـش یعنـی ری آمـد. صاحـب در خدمت گزاری به امیر خویش و گسـتراندن قلمرو 

گردد. 1. شرح حال وی در الوافی بالوفیات صفدی )342/1( یافت 
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گویـد: »صاحب  دبـاء: 251/6[ 
ُ
حکومتـش، از هیـچ کوششـی فروگـذار نکـرد. َحَمـوی ]معجـم األ

کـه حّتـی َده قلعـه از آن هـا را پـدر و بـرادر او در  50 قلعـه را فتـح نمـود و بـه فخرالّدولـه سـپْرد 

اختیار نداشـتند.«

و  نیکـی پیوسـته  و  لبریـز  فـراوان و عطـای  صاحـب در دوران وزارت خویـش بخشـش 

کرده اسـت: »روزی در  پیاپی به دانشـوران و شـاعران داشـت. َثعاِلبی از عون بن حسـین نقل 

کـه دوسـت مـن بـود، دیـدم  خزانـۀ خلعت هـای صاحـب بـودم و در دفتـر محاسـبات دبیـرش 

و  فقیهـان  و  علویـان  بـه  سـال  آن  زمسـتان  در  شـده  هدیـه  خـز1  عمامه هـای  تعـداد  تنهـا  کـه 

ی در هـر سـال 5000 دینـار بـه  شـاعران، جـز خدمت گـزاران و پیرامونیـان، 820 عمامـه بـود. و

گـردد. صله هـا و صدقه هـا و خیراتـش در  بغـداد می فرسـتاد تـا میـان فقیهـان و ادیبـان پخـش 

کـه می خواسـت  کـس  کـس _ هـر  مـاه رمضـان برابـر بـا همـۀ دیگـر ماه هـای سـال بـود و هیـچ 

ی افطـار می خـورد و  کـه نخسـت نـزد و ی درون نمی شـد، جـز ایـن  باشـد _ در مـاه رمضـان بـر و

کـه  ی خالـی از هـزار َتـن  آن گاه، بیـرون می شـد. در هـر یـک از شـب های مـاه رمضـان، خانـۀ و

در آن افطار می کردند، نبود.« )یتیمة الّدهر: 174/3 ]227/3_230[(

ــان  ــه صاحب ک ــان  ــن س ــود؛ بدی ــش و ادب ب ــرای دان ــن روزگار ب ی، برکت خیزتری دوران و

فضیلــت را بــه خویــش نزدیــک می نمــود و آنــان را تشــویق می کــرد و ترغیبشــان می ســاخت تــا 

گرفــت و  کــه بــازار دانــش و ادب رونــق  کاالهــای ارزشــمند خویــش را رواج دهنــد، چنــدان 

پــس  یافتنــد.  شــهرت  پیشــگامانش  و  شــدند  بســیار  جویندگانــش  و  یافــت  رواج  کارش 

پــاداش می یافتنــد. 500  کیســه های زر و ســیم  بــا  گوهریــن دانــش و ادب،  گردن آویزهــای 

کــه مدیحه هــای ایشــان را  گفتنــد  گســتردۀ فــراوان او را مــدح  شــاعر، فضــل سرشــار و بخشــش 

گویــد:   ]263/6 دبــاء: 
ُ
األ ]معجــم  َحَمــوی  می یابیــد.  پراکنــده  فرهنگ نامه هــا  و  دیوان هــا  در 

کــه از صاحــب شــنیده اســت: ›صدهــزار قصیــدۀ عربــی و فارســی در مــدح مــن  »ابن بابــک گفتــه 

کـه از  کـه از ابریشـم خالـص بافتـه شـود و هـم پارچـه ای  1. »خـز« در عربـی، بـه دو نـوع پارچـه اطـالق می شـود: هـم پارچـه ای 
ابریشـم و پشـم باشـد. در ایـن جـا، نـوع دوم مـراد اسـت. )ن.(
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ســروده شــد _ و علــم بــه شــمار واقعــی ایــن فضائــل نزد خــدا اســت _ .‹« این قصیده ها بــرای او نامی 

کــه  کردنــد  کــه هرگــز فنــا نپذیــرد؛ و برایــش عظمتــی ثبــت  جاودانــه بــر صفحــۀ روزگار باقــی نهادنــد 

کسانند: کهنه نسازد. از جملۀ آن شاعران، این  گذشت شب و روز، آن را 

ی در بـارۀ صاحـب قصیده هایـی دارد  1. ابوالقاسـم زعفرانـی عمـر بـن ابراهیـم عراقـی. و

کـه از آن جملـه اسـت نونیـه ای بـا ایـن سـرآغاز:
کـه مـال  دیگـران، جـز تـو، اندوختـۀ1 خـود را مایـۀ غنـا می داننـد و آزمنـدی فرمانشـان می دهـد 

اندوزنـد.

اّما تو ای زادۀ عّباد که مایۀ امید همگانی! بذل و بخششت را مایۀ کامیابی می دانی.

2. ابوالقاسـم عبدالّصمـد بـن بابـک. او صاحـب را بـا قصیـده ای بـه ایـن مطلـع سـتوده 

است:
کردنش با آب، به رقصش  گرفته اسـت و بازی  گردن آویزهایش را از سـتارۀ جوزا  که  دوشـیزه ای 

درآورده است.2

که بیت هایی  3. ابوالقاسـم عبدالعزیز  بن یوسـف، وزیر آل بویه. او را قصیده ای اسـت 

از آن چنین است:
کـه قلبـم در پنـاه تـو خیمـه زده و پیکـرم همـگام بـا بـاد صبـا و شـتران یدکـی اسـت،  در حالـی 

می گویـم:

کـه شـتران سـرکش مـرا بـه سـوی  کارم را بـه سـوی صاحـب می کشـاند، حـال آن  اشـتیاْق، زمـام 

دیگـر می کشـانند.

که شـعر و شـرح حالش  4. وزیر، ابوالعّباس َضّبی )د. 398(. او از شـاعران غدیر اسـت 

خواهد آمد و در ستایش صاحب قصیده هایی دارد.

ی بـرای صاحـب، قصیـده ای فرسـتاد بـا  کاشـانی. و 5. دبیـر، ابوالقاسـم علـی بـن قاسـم 

ـــام  ـــٰی« انج ـــا اقتن ـــیعة »م ـــان الش ـــخۀ اعی ـــاس نس ـــر اس ـــه ب ـــد، ترجم ـــر می رس ـــه نظ ـــت ب ـــه نادرس ک ـــده  ـــٰی« آم ـــن »وافتن 1. در مت
گرفـــت. )ن.(

که به ذهن می رسید. )ن.(  2. معنای بیت اندکی ابهام دارد و ترجمۀ پیشنهادی، نزدیک ترین معنایی بود 
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ایـن مطلع:
گیرد. آن گاه که ابرهای صاف و سپید به حرکت درآیند و کناره هاشان را ابرهای برق زننده فرا

صاحـب،  در بـارۀ  را  او   .)394 )د.  عراقـی  سـالمی  عبـداهلل  بـن  محّمـد  ابوالحسـن   .6

سـرآغاز: ایـن  بـا  اسـت  قصیـده ای 
افسون نکوهشگران یا فریب مراقبان، مایۀ سیرابی گِل گونه ها از سرخی دل ها شد؟

که بیت هایی از آن چنین است: ی ارجوزه ای دارد  نیز در بارۀ و

وزیـران دیگـر نتواننـد بـا تالش بسـیار به گشـایش گرهی پردازند که صاحب بـا زبان و کار خویش 

بربسته باشد.

کد  کوتـاه. آیـا دریـای موج خیـز بـا حوضکـی را بسـیار تفـاوت اسـت میـان شـیران و گوسـفندهای پا

برابر اسـت؟

از میـان همـۀ خوبی هـای آمـاده آرزوی مـن ایـن اسـت کـه صاحـب در درا ز نـای ابدّیـت برایـم بـه 

سـالمت بماند.

کـه  7. قاضـی ابوالحسـن علـی بـن عبدالعزیـز جرجانـی )د. 392(. ضمـن قصیـده ای 

گویـد: در بـارۀ صاحـب سـروده، 

آیا همراه با آتش عشق و اشتیاقی که درونت را لبریز کرده، از وداع یار بازنگشتی؟

گویا انگشت بخشش اسماعیل آن را جاری کرده است؟ و نیز با سیل اشک که 

ای بزرگی که با بزرگی اش در روزگار، بلندمرتبگی ]و بزرگی[ به آرزویش رسید!

کنیه ات را از این رو قاسـِم روزِی از خدا  کرد؛ پس  دسـت بخششـت میان مردمان تقسـیم روزی 

خواسته شـان نهادند.

او را در بارۀ صاحب، قصیده های بسیار دیگر نیز هست.

ی از شـاعران غدیر اسـت که شـعر و  8. ابوالحسـن علـی بـن احمـد جوهـری جرجانـی. و

شـرح حالـش خواهـد آمـد و در بـارۀ صاحـب، قصیده هـای فـراوان دارد؛ از جملـه: همزیـه، 

رائیه، فائیه، و بائیه.
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ی در بـارۀ صاحب، قصیده هایی سـروده که از  9. ابوالفّیـاض َسـْعد بـن احمـد طبـری. و
جملـۀ آن هـا، میمیـه ای با این مطلع اسـت:

اّمـا  کـه سـخن نمی توانـد برداشـت. اشـک راسـت می گویـد؛  اشـک از رازهایـی پـرده برمـی دارد 

گاه بـه ناراسـتی مّتهـم اسـت. سـخن 

ــراب علـــی بـــن عیســـی  ــد بـــن داوود بـــن ابی تـ ــد بـــن داوود بـــن احمـ ــم محّمـ 10. ابوهاشـ

ـــب؟ع؟  ـــن ابی طال ـــی ب ـــن عل ـــن ب ـــن حس ـــد ب ی ـــن ز ـــن ب ـــن حس ـــم ب ـــی ابن قاس ـــد بطحای ـــن محّم ب

معـــروف بـــه علـــوی طبـــری. او در بـــارۀ صاحـــب، اشـــعار فـــراوان ســـروده و صاحـــب نیـــز در بـــارۀ 

او شـــعر بســـیار دارد.

11. ابوبکـر محّمـد بـن عّبـاس خوارزمـی. او را در بـارۀ صاحـب، قصیده هایـی اسـت و از 

گوید: جملـه، در یکـی 
کـه رفتـارش توحیـد و عـدل را یـاری رسـاَند و خصلت هایـش بیدارگـر خـواب  رفتـگاِن در راه  آن 

اسـت؛ واالیی هـا 
گاهـان بـه رویدادهـای شـعر و ادب را واداشـت تـا ایـن شـعر را بخواننـد1: »آری!2 ای  کـه آ و آن 

کوچیدنـد...«.3 کنانش سـبکبار  کـه سـا سـرزمینی 

ی در بارۀ صاحب، قصیده ای با این سرآغاز دارد: 12. ابوَسْعد َنصر بن یعقوب. و
گذر روزگار باشم و بترسم از دگرگونی روزگار همراه  که من در اندیشۀ شب ها و  صاحب نخواست 

که از این دگرگونی در هراسند. کسانی  با 

13. سـید ابوحسـین علـی بـن حسـین بـن علـی بـن حسـین بـن ]الحسـن البصـری ابـن[ 

ی  یـد[ بـن حسـن بـن علـی بـن ابی طالـب؟ع؟ . و قاسـم بـن محّمـد بـن قاسـم ]بـن حسـن بـن ز

1. در متـن و در یتیمـة الدهـر: 245/4، مصـرع اول چنیـن اسـت: »و مـن تـرک األخیـار ینشـد أهلـه «، ولـی در البدیـع فی نقد 
الشـعر: 259 ایـن گونـه آمـده اسـت: »و مـن تـرک األخبـار تنشـد أهلـه « کـه بـا سـیاق سـازگارتر اسـت و ترجمه بر این اسـاس 

گرفـت. )ن.( صورت 

2. در متن »أحل« آمده، ولی »أجل« درست است. )ن.( 

کنـد و  کـه در آن نسـبت بـه یـار کوچیـدۀ خویـش، اظهـار دلتنگـی مـی  3. ایـن مصـراع، مطلـع قصیـده ای از ابوتّمـام اسـت 
کـرده اسـت. )ن.( ابوبکـر خوارزمـی آن را در شـعر خویـش تضمیـن 
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کـه از حـرف واو خالـی  دامـاد صاحـب بـوده و در مـدح او قصیـده ای افـزون بـر 60 بیـت دارد 

الّرفیعـه ]ص483[  الّدرجـات  ـِف 
ّ
و مؤل بیـت؛  الّدهـر ]475/3[( بیسـت  )یتیمـة  َثعاِلبـی  اسـت. 

کرده اند و آغاز آن چنین است: چهارده بیت از آن را یاد 
کـرد. پـس  کـه آن آذرخـش جلـوه  کـه بـا آن، محبوب هایـم را بـه یـاد آوردم، آن گاه  آذرخشـی بـود 

گشـت. اشـک هایم جـاری 

از  او  بــه ابن حّجــاج بغــدادی )د. 391(.  بــن احمــد، مشــهور  ابوعبــداهلل حســین   .14

کــه شــعر و شــرح حالــش خواهــد آمد و در ســتایش صاحــب، قصیده ای  شــاعران غدیــر اســت 

فائیــه بــا ایــن مطلــع دارد:
کنون وضع تازه و خوشی دارم. که از حال من می پرسی! ا ای 

نیز قصیده ای دیگر دارد با این سرآغاز:
مرگـم را سـوار بـر مرکـب زیبایـی چهـره اش، بـه پیـش رانـد، و آن چـه چشـمانش از بیمـاری مـن 

دیـد، شـادمانش سـاخت.

که آغازش چنین است: ی، نونیه ای سروده  همچنین در مدح و
ای نکوهشگرم! راه من به سوی رنج و سختی است.

کنند. اّما روا است که ماجرای مرا در همۀ روزگاران قّصه 

که  ی را در بارۀ صاحب، قصیده ای اسـت  15. ابوالحسـن علـی بـن هـارون بن منّجم. و

کرده اسـت: در آن، سـرای او را چنین وصف 
درهای آن خانه، پارچه ای است با نقش و نگار و در آن هیچ ظلمتی پدیدار نیست، مگر آن گاه 

کـه پرده ها را بیاویزند.

ی که پسـرعّمۀ صاحب بوده،  16. شـیخ ابوالحسـن بن ابی الحسـن، سرپرسـِت پیک. و

کـه در اصفهـان بنا نموده و بدان منتقل شـده بـود، قصیده ای دارد: در وصـف سـرای او 
کـه شـالوده اش سـرافرازی و توفیـق اسـت و سـکونت گاهش جـای بزرگـی و نیکـی  سـرایی اسـت 

اسـت.
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کـه  17. دبیـر، ابوطیـب. او نیـز در وصـف سـرای صاحـب در اصفهـان، قصیـده ای دارد 

سـرآغازش چنین اسـت:
کـه می بینـی دنیـا بـر مـدار آن می گـردد و زمیـن و سـراهایش، آسـمان را بـه دسـت  خانـه ای اسـت 

دارند.

ی هـم در وصـف سـرای صاحـب، رائیـه ای بـا ایـن مطلـع  18. ابومحّمـد بـن منّجـم. و

اسـت: سـروده 
دور شدم، اّما قصد کناره گرفتن و هجران نداشتم و در جانم رویگردانی و خیانت نهفته نبود.

19. ابوعیسـی بـن منّجـم. او نیـز صاحـب را بـا قصیـده ای مـدح نمـوده و در آن، سـرایش 

گفتـه اسـت: کـرده و  را وصـف 
گر می توانست به زیارت آن می آمد. گرفته و بغداد هم ا این سرایی است که نورش اقالیم را فرا

ـی. او هـم سـرای صاحـب را بـا قصیـده ای بـه 
ّ
20. ابوالقاسـم عبیـداهلل بـن محّمـد بـن معل

کرده اسـت: ایـن مطلـع وصـف 
گر چه خود را صبور نشـان می دهم، از اشـتیاق او شـوری دارم که مرا ذوب می کند و شـوقی دارم  ا

که جگرم را می شـکافد.

ی در مـدح صاحـب، قصیـده ای سـروده و سـرای او را وصـف  21. ابوالعـالء اسـدی. و

کـه آغـازش ایـن اسـت: کـرده 
گوارا و شیرین. در سرای خویش شاد و خوشبخت زی که بهشِت جاودان است و زندگی در آن، 

که از جملۀ آن ها، قصیده ای  22. ابوحسین غویری. در بارۀ صاحب، چند قصیده دارد 

اسـت در وصف سـرای او در اصفهان، با این مطلع:
سرایی است که خانۀ  فضل گشته است و فضل در فَلک های َسعِد این خانه می چرخد.

23. ابوسـعید رسـتمی محّمـد بـن محّمـد بـن حسـن اصفهانـی. او صاحـب را بـا چنـد 

که سرآغازش چنین است: گفت، از جمله با قصیده ای بائیه  قصیده مدح 
کرد و درون من سرشار از سوز و اشک است. محبوبم در »عقیق« با من بدرفتاری 
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که این بیت ها از آن است: نیز قصیده ای المیه در مدح صاحب دارد 
آیـا روا اسـت کـه بـه سـی شـاعر صلـه دهنـد و شـاعری چـون مـن از کم تـر از آن چـه مایـۀ رضایـت و 

خرسـندی اسـت، نیـز محـروم گردد؟

ایـن چنـان اسـت کـه واو بـه گونـۀ زائـد بـه عمرو افزوده گشـت، اّما جـا برای همزۀ وصل در باسـم 

اهلل تنگ آمد و برداشـته شـد.

24. ابومحّمـد عبـداهلل بـن احمـد خـازن اصفهانـی. قصیده هایـی در سـتایش صاحـب 

که نیکوتریِن آن ها قصیده ای با مطلع زیر است: دارد 
که به تاراج خواسته ها رفته و رأی و نظر تو داخل در رأی دیگران است. این دل تو است 

کـه صاحـب در بـارۀ او  ی همـان کـس اسـت  25. ابوالحسـن علـی بـن محّمـد بدیهـی. و

سـروده است:
یک بیت را در 50 سـال می سـرایی؛ پس چرا خود را بدیهی ]= کسـی که به بدیهه شـعر می سـراید[ 

لقب داده ای؟

کـه از جملـۀ آن هـا، المیـه ای بـا ایـن آغـاز  او را در مـدح صاحـب، قصیده هایـی اسـت 

اسـت:
به فرمان عشق درآمدی؛ پس از نکوهشگر سربپیچ. نکوهندۀ عشق چه تواند گفت؟

ی دارای قصائـد صاحبیه اسـت  26. ابوابراهیـم اسـماعیل بـن احمـد شاشـی عامـری. و

کـه یکـی از آن هـا، بائیـه ای بـا این مطلع اسـت:
گفتنـد: سـتارگانند. بـر دشـواری ها  شـوریدیم و بـه میدانشـان درآمدیـم؛  بـه باالدسـت رفتیـم؛ 

براننـد. شمشـیرهای  گفتنـد: 

27. ابوطاهـر بـن ابی ربیـع عمـرو بـن ثابـت. او را صاحبیاتـی اسـت، از جملـه جیمیه ای 

بـا این سـرآغاز:
آیـا دوسـتانم در »عذیـب« راه خویـش را بـه سـوی ویرانه هایـی کـه هنـوز بـوی خـوش یـار از آن هـا 

بـه مشـام می رسـد، راه کـج نمی کننـد؟
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کـه یکـی از  28. ابوالفـرج حسـین بـن محّمـد بـن هنـدو. او نیـز دارای صاحبیـات اسـت 

آن هـا، قصیـده ای اسـت بـا ایـن مطلـع:
اشـکم چـون دانه هـای  و  گیـرد  او[ آتش گیره هـای درونـم شـعله  ]از عشـق  کـه  را سـزا اسـت  او 

ریـزد. فـرو  بنـد،  گـردن  ]مرواریـد[ 

کتاب هایـی بـه صاحـب هدیـه نمـود و همـراه آن هـا  ی  29. ُعَمیـری، قاضـی قزویـن. و

ایـن سـروده را فرسـتاد:
ُعَمیری بندۀ کافی الکفاة است، هرچند او را در شمار قاضیان برجسته یاد می کنند.

کنـون خدمت گـزاری آن محضـر واال را بـا اهـدای چنـد کتـاب ماالمـال و سرشـار از خوبی به جای  ا
آورده است.

سپس صاحب در دستخّط خویش، چنین نوشت:
از همۀ کتاب ها فقط یکی را پذیرفتیم و بقیه را فورًا بازگرداندیم.

ــه  کـ ــه آن  ــر؛ نـ گویـــم: بگیـ ــه  کـ ــیار را غنیمـــت نمی دانـــم و طبعـــم چنیـــن اســـت  ــۀ بسـ مـــن هدیـ

گویم: بده.

کـه صاحـب بـه اهواز درون شـد، او صاحـب را مدح گفت  30. ابورجـاء اهـوازی. آن گاه 

ی چنین اسـت: کـه از قصیدۀ و
تقدیم به: ابوالقاسم صاحب بن عّباد، اسماعیل کافی الکفاة.

که پس از آب ری، آب فرات را می نوشد.1 گوارا باد  لشکر را در اهواز، 

31. ابومنصور احمد بن محّمد لجیمی دیَنَوری. او را در مدح صاحب، شعری است.

ه )د. 432(. قصیـده ای فارسـی در 
ّ
32. ابونجـم احمـد دامغانـی، معـروف بـه شـصت کل

مدح صاحـب دارد.

کـــه شـــعر و شـــرح حالـــش خواهـــد آمـــد.  33. شـــریف رضـــی. او از شـــاعران غدیـــر اســـت 

دبـاء دیـده ام، حاشـیه ای اسـت بـر همیـن بیـت در آن 
ُ
کـه در حاشـیه های چـاپ دوم معجـم األ 1. شـگفت ترین چیـزی 

کتـاب )254/6( کـه اسـتاد رفاعـی مصـراع دوم را در متـن چنیـن سـاخته: »آب صـراة را می نوشـد.« و سـپس در حاشـیه 
آورده اسـت: »صـراة رودخانـه ای اسـت در عـراق.«
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ــتاد؛ و  ــش نفرسـ ــا آن را برایـ ــت، اّمـ گفـ ــدح  ــه مـ ــده ای دالیـ ــا قصیـ ــال 375 بـ ــه سـ ــب را بـ صاحـ

دیگربـــار در ســـال 385 یـــک مـــاه پیـــش از وفـــات صاحـــب، قصیـــده ای دیگـــر در مـــدح او ســـرود 

و آن را برایـــش فرســـتاد.

34. قاضـی ابوبکـر عبـداهلل بـن محّمـد بـن جعفـر أسـکی. در بـارۀ صاحـب شـعری دارد 

کـه بیت هایـی از آن چنیـن اسـت:
همه گونه خیر و نیکی و بخشش از تو به معتزلیان می رسد.

ای ابن عّباد! به سبب دوری از همسایگان کوچیده، به زودی پشیمان خواهی گشت.

35. ابوالقاسـم غانـم بـن محّمـد بـن ابی العـالء اصفهانـی. در مدح و نیـز رثای صاحب، 

ی همراه  قصیده هـای »صاحبیـات« دارد. َثعاِلبـی )تتّمۀ یتیمـة الّدهر ]139/5[( گوید: »روزی و

کـه بـر آن سـوار بـود،  کـه در وصـف اسـبی  ی فرمـان داد  صاحـب راه می سـپْرد. صاحـب بـه و

شعری بسراید. او به بداهه چنین سرود:
اسـبی اسـت اصیـل کـه بـاد صبـا از روی سـفاهت می خواهـد تـا بـه پـای او برسـد، اّمـا حّتـی به گرد 

پایش نمی رسـد.
با آفتاب جامه اش از نظر رنگ با خورشـید به رقابت برخاسـت و نیز پاره های آجر و سـنِگ بنای 

جسـمش1، هم رنگ خشـت بنای خورشید است.«

36. ابوبکر محّمد بن احمد یوسفی زوزنی. صاحبیه ای با این سرآغاز دارد:
خداوند برای معانی، ستارگان سعد برآورد، روزگار را نو ساخت.

از همین قصیده است:
زمانـه لشـکرش را روانـه سـاخت و مـا دعـای نـزد خداوند را، چون لشـکرهایی به سـوی وی روانه 

کردیم.
ای قوام روزگار! شب ها نیرنگ ورزیدند و هر قلبی را در اندوه بسیار وانهادند.

رویدادهایی که می خواستند شکوه وی را در هم کوبند، مایۀ استحکامش شدند.

 حجـاره« آمـده، ولـی بـه احتمـال قـوی، »رّص حجـاره« درسـت اسـت و ترجمـه بـر همیـن مبنـا صـورت 
َ

1.  در متـن »رّض
)ن.( پذیرفـت. 
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گوید: نیز در قصیده ای دیگر 
گوشـۀ چشـم اشـاره نمـود، چشـمانم بـا خـون، ]محاسـنم را[ خضـاب  کـه چـون بـا  درود بـر او؛ 

می کنـد.1

ی را قصیـده ای صاحبیـه  37. ابوبکـر یوسـف بـن محّمـد بـن احمـد جلـودی رازی. و

گویـد: کـه در آن  اسـت 
باغـی اسـت کـه گویـا صاحـِب بزرگ مـرد بـا ابـر کرم خویـش بر آن باریـده یا از طبـع نیکوی خویش 

آن را ]چون زیوری[ برسـاخته اسـت.
کـه صبـح بـا نـور خویـش شـب را  تاریکـی دشـواری ها را بـا رأی خویـش روشـن می کنـد، چنـان 

وامی شـکافد.

از همین قصیده است:
ابـری چـون دسـت راسـتش و شـبی چـون شـّدتش و آذرخشـی چـون شمشـیر برنـده اش و زمیـن 

گشـاده اش. پهنـاوری چـون دسـِت 

38. ابوطالـــب عبدالّســـالم بـــن حســـین مأمونـــی. فریـــد وجـــدی )دائـــرة المعـــارف: 20/6( 

ـــا قصیده هایـــی ســـتود و شـــعرش او را خـــوش افتـــاد. در ســـال 383  ی صاحـــب را ب ـــد: »و گوی

درگذشت.«

ی این سرودۀ خویش را برای صاحب فرستاد: 39. ابومنصور جرجانی. و
به وزیر کافی الکفاة که مایۀ امید و پناه مردم است، بگو:

»دارای فرزندی شده ام که همچون صبح تابان می درخشد.
امید که این فرزند همواره در سایۀ بزرگواری و خردمندی تو باشد.

کنیه بگذار تا شرافت یابد و تاج افتخار بر سر نهد.« او را نام و 

صاحب زیر آن، به خّط خود چنین نگاشت:
این آفتاب صبحگاه و ماه شبانگاه بر تو مبارک و فرخنده باد!

ن نام بگذار و ابورجا کنیه. او را محّسِ

1. ایـن بیـت اندکـی ابهـام دارد و ترجمـۀ پیشـنهادی، نزدیک تریـن معنایـی بـود کـه به ذهن می رسـید. اگرچه می تـوان آن را 
این گونـه نیـز ترجمـه نمـود: »درود بـر او؛ کـه چـون با گوشـۀ چشـم اشـاره نمود، چشـمانم به خون نشسـت.« )ن.(

)82(



91 25. صرحف بن َعّبرد

ی خواْنـد تـا  گفـت و آن را نـزد و ی صاحـب را بـا قصیـده ای بائیـه مـدح  40. أوسـی. و

بدیـن جـا رسـید:
کّره اسـبم با ماه تمام نعل زده شـد و با سـتارگان بر نعلش  کردم،  چون به سـوی تو قصد حرکت 

میخ زدند.

کامـل شـبیه  کّره اسـب را مؤّنـث شـمردی و نعـل را بـه مـاه  گفـت: »چـرا  صاحـب بـه او 
گـر آن را بـه ِهـالل تشـبیه می کـردی، بهتـر بـود،  کـه بـدان شـباهت نـدارد؛ و ا نمـودی، حـال آن 
کّره اسـب را مؤّنث شـمردم، از آن رو اسـت  که  گفت: »این  که همانند آن اسـت.« أوسـی  چرا 

کّره اسـب مـاده بـود؛ و ایـن که نعل را به ماه کامل در آسـمان تشـبیه کردم، بدین  کـه مقصـودم 

که نعِل پوشانندۀ همۀ ُسم را در نظرداشتم.« سبب بود 

گوید: که در آن  41. ابراهیم بن عبدالّرحمان َمَعّری. صاحب را با قصیده ای ستوده 
که دارای دیده و دل است، حق آشکار و هدایت پدیدار شد. به راستی برای کسی 

درست همانند خورشید که حجاب از نور آن زدوده شود.
خاور و باختِر سرزمین های خداوند از این سلطان بزرگ بشارت یافته است.

42. محّمـد بـن یعقـوب، یکـی از پیشـوایان دانـش نحو. چنان که در ُدمیـة القصر )301/1( 

ی به صاحب چنین نوشـت: آمـده، و
کـه خداونـد نعمتـش را پایـدار دارد و جریان گاه هـای روزگار و سرنوشـت را بـه خدمتـش  بـه وزیـر 

درآورد، بگو:
»تـو بنـده ای می خواسـتی و بـه صـورت یـک پسـر بـه تو داده شـد. پس بـر او نام کسـی را بگذار که 

بـه عرب بودنش افتخـار می ورزد!
گر به او لطف ورزیده، لقبی برایش گذاری، بر او منت  نهاده هم باغ داده ای و هم باران. نیز ا

سایه ات همواره گسترده و پایدار باد که بهترین گسترده و پایداری است!«

گفت:[1 ]پس صاحب در پاسخ او 
کـه مایـۀ انـس آدمیـان اسـت. پـس بـر تـو مقـدم ایـن شمشـیِر ُبـران  ایـن فرزنـد بـر تـو مبـارک بـاد 

گرامـی بـاد!

گویا نیست. )ن.( 1. این افزوده از مصدر است و بی آن، عبارت 
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ی نزد صاحـب، درس خواند  43. محّمـد بـن علـی بـن عمـر، یکـی از برجسـتگان ری. و

و دانـش آموخـت و او را بـا قصیـده ای رائیه سـتود.

کـه در  بـه »صاَدیـن« تعبیـر می کننـد؛ چنـان  ادیبـان از صاحـب و ابواسـحاق صابـی، 

کتـاب الّشـرح الجلـی )ص283( آورده، در مـدح  کـه در  سـخن شـیخ احمـد بربیـر )د. 1226( 

دبیـری نمکیـن چنیـن آمـده اسـت:
شگفتا از دبیری که بندۀ اویم و همواره مرا نور چشم است.

با لبی که چو میم است و موهای کنار گوش نکویش که چو الم، زیبایی آن دو صاد را نسخ می کند.

شعر وی در زمینۀ مذهب شیعه
صاحـب در پاسـخ سـتایندگان خویـش سـروده هایی داشـته و بـا آنـان مکاتباتـی نمـوده 
گـرد  کـه دانسـتید، فـراوان و  کتاب هـا و فرهنگ نامه هـا یافـت می شـود و شـعر او چنـان  کـه در 
کـه در زمینـۀ مذهـب شـیعه بـه  یـم  ی تنهـا آن بخـش را می آور یـن و آمـده اسـت. مـا از شـعر زّر

ی ایـن شـعر را یـاد  کشـیده اسـت. َثعاِلبـی )یتیمـة الّدهـر: 247/3 ]321/3[( از و یـد  رشـتۀ مروار

کرده اسـت:
دوستی علی بن ابی طالب رهنمون به سوی بهشت است.

گر بدعت است که او را از دیگران برتر شمارم، پس لعنت خداوند بر سّنت باد! ا

کتاب، این شعر را از او آورده است: نیز در همان 
آن ناصبی به من گفت: »معاویه خال )= دایی( تو، بهتریِن عموها و دایی ها است.

و او دایی همۀ مؤمنان است.« گفتم: »خال است؛ اّما خالی از خیر.«

فقیه الحرمین، گنجی شافعی )د. 658( )کفایة الّطالب فی مناقب علی بن أبی طالب؟ع؟: 

ی چنین آورده اند: ص81 ]ص192[(؛ و خوارزمی )المناقب: ص69 ]ص115[( از و
ای امیرالمؤمنین مرتضی! قلب من بر آستان مهر شما ایستاده است.

یـاد  از  را  گویـد: »اصحـاب پیشـین  تـازه می گویـم، ناصبـی  کـه در سـتایش شـما سـخنی  هربـار 
بـردی!«1

1. خوارزمی چنین آورده است: »اصحاب سابق را دشنام می گویی!«

56/4
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گفتـه و بـر ایـن عهـد مانـده  کـه دنیـا را سـه طـالق  کیسـت همچـون موالیـم علـی زهـد پیشـه ای 

باشـد؟

کـرده باشـد؟ حّتـی برخـی از همیـن  غ بریـان دعـوت  کـه پیامبـر او را بـرای خـوردن مـر کیسـت 

کافـی اسـت. نشـانه ها نیـز بـرای مـا 

نزد شما وصی پیامبر مصطفی کیست؟ وصی او باید برگزیدۀ خود وی باشد.

همچنیـن فقیـه گنجـی )کفایـة الّطالب فی مناقـب علی بن أبی طالـب؟ع؟: ص192 ]ص334 

ّمـه: ص88 ]ص148[(؛ و خوارزمی )المناقب:ص61 
ُ
و 335[(؛ سـبط ابن جـوزی )تذکـرة خـواص األ

کرده اند: ی یـاد  ]ص103[( ایـن شـعر را از و
دوستی پیامبر و خاندانش تکیه گاه من است. اّما دشواری ها به ما نظری خوش ندارند!1

کـرد و هاشـمیان را سـروری  کـه آفریـدگان را راهبـری  ای عمـوزادۀ رسـول خـدا؛ ای برتریـن کسـی 

نمود!

ای نـادرۀ دیـن؛ ای یگانـۀ دوران! بـه سـتایش ایـن بنده ات گوش بسـپار که برتر شـمردن شـما را 

دیـن خـود می داند.

کاش ایـن را می دانسـتند ! _ همیـن ویژگـی  آیـا هماننـد شمشـیرت در اسـالم یافـت می شـود؟ _ 

کنـد. کفایـت  روشـن، مـا را 

کـه  کسـی در دانـش هماننـد تـو بـود  کردنـد و سسـتی ورزیدنـد،  کـه ایشـان جـای خالـی  آن گاه 

هدایت شدی، همچنان که ما را هدایت می کنی؟

آیـا چنـان کـه می شناسـیم، هیـچ کـس همچـون تـو قـرآن را بـه لفـظ و معنی و تأویـل گـرد آورده و 

تبییـن کرده اسـت؟

که با دعای پیامبر برای  که از میان همۀ نمازگزاران تنها کسـی باشـد  آیا کسـی همچو تو هسـت 

غ بریان حاضر شـده باشـد؟ خوردن مر

آیـا کسـی هسـت کـه چـون تـو بـه رنجـور اسـیر و کـودک خردسـال و نیز فقیـر عطا و بخشـش کرده 

باشد؟

کار را بـه آن ماجراهـای  کـه خیانـت و فریـب ورزیدنـد و  آیـا هماننـد تـو در صبـوری هسـت، آن گاه 

کشـاندند؟ صّفین 

کتب سه گانه نقل می کنیم، آمده است. که از  1. در أعیان الّشیعه تنها سه بیت از این ابیات 
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گـر علـی نبـود، در  گفتنـد: ا کـه خودشـان  کسـی هسـت تـا آن جـا  آیـا همچـون تـو در فتـوا دادن 

می افتادیـم؟ کـت  هال بـه  فتواهامـان 

ک اشـتیاق   که جانم به آن خا کنم؛  که بارگاه های ایشـان را زیارت  پروردگارم! بر من آسـان فرما 

دارد.

گـردان و برانگیختـه شـدنم را همـراه آنـان قـرار  پـروردگارم! زندگـی ام را در محّبـت ایشـان سـپری 

ده؛ آمین، آمین!

از بیـت دوم  ابن شهرآشـوب ]مناقـب آل أبی طالـب: 73/2 و 207؛ 13/3 و 19 و 57[ پـس 

کـرده اسـت: همیـن قصیـده، ایـن بیت هـا را یـاد 
تویی امام و مقصود آدمیان. هر که سخنم را نپذیرد، دلیل های آشکار او را سرکوب کند.

آیا همچو کار تو هست آن گاه که شباهنگام در بستر واپسین پیامبر جانبازانه خوابیدی؟

یا همانند فاطمۀ زهرا بانویی هست که به همسری ات درآمد، ای جمال فاطمیان؟

کار  کـه در حـال رکـوع دسـت بـه بخشـش گشـادی بـرای صدقـه دهنـدگان،  کار نیـک تـو  یـا مثـل 

نیکی هسـت؟

کفـش بـودی ]و پیامبـر از قـدر و شـأن تـو بـا مـردم  کـه درحـال پینـه زدن  یـا همسـان آن رفتـارت 

گـر انکارگـران فضیلتـت در غفلـت نباشـند؟ گفـت[؛ البّتـه ا ثقیـف سـخن 

ـــاللۀ  ـــان از س ـــش ایش ـــه آفرین ک ـــان  ـــت؛ همان ـــی هس کس ـــی  ـــکوه و بزرگ ـــو در ش ـــد دو زادۀ ت ـــا همانن ی

ـــود؟ شـــکوه ب

کفایـة الّطالـب فـی مناقـب علـی بـن  نیـز در المناقـب خطیـب خوارزمـی )ص105 ]ص174[(؛ 

53[(؛  و  ]ص52  )ص31  ّمـه 
ُ
األ خـواص  تذکـرة  ]ص388[(؛  )ص243  شـافعی  گنجـی  أبی طالـب 

کـه  ی قصیـده ای آمـده  مناقـب آل أبی طالـِب ابن شهرآشـوب ]147/2؛ 141/3[؛ و جـز آن هـا، از و

بـه سـبب مختلـف بـودِن آن، میـان روایت هـای مختلفـش جمـع می کنیم و بـه بیت هایی که 

در مآخذ اهل سّنت نیز آمده، با حرف عین اشاره می نماییم:
جانم به آرزوی خویش دست یافت، با دوستی و پیروی  سرورانم از خاندان طاها.

گرد آورده بود. یعنی رسول خدا که همۀ بزرگی ها را در خود 

و دخترش که در فضیلت همانند پدر بود.
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)ع( کیست همانند موالیم علی، آن گاه که آتش نبرد شعله ور بود؟

کـه در عرصـۀ نبـرد تـا شمشـیر از نیـام بیـرون می کشـید، بـا لبـۀ شمشـیر، بـزرگان و  کیسـت  )ع( 

می کـرد؟ شـکار  را  شـیرمردان 

همان روز که شمشیرش را بر دشمنان برگذراْند و باز برگذراْند،  تا از آن خشنود گشت.

)ع( همو که در هر روز نبردهایی داشت که نظیر و مانند ندارند.

)ع( چه بسیار که دهان نبردهای سنگین را با شمشیر تیز خویش بربست!

کافی است و جز بدر را نمی گویم. )ع( نبرد بدر را به خاطر آورید! همین 

کنید که او همچون خورشید پیش از نیمروزش بود. )ع( غزوۀ احد را یاد 

)ع( از نبرد حنین یاد آورید که همانند ماه شب تارش بود.

)ع( و پیشتر از جنگ احزاب یاد کنید که او شیر شیرستانش بود.
کنید که چگونه آن را به هراس افکند و سپس نابود ساخت.1 )ع( از قلب عمرو ]بن عبد وّد[ یاد 

)ع( یاد آورید و بگویید که چه کسی آیات َبراءت را بر مردم خواند.
ک مدفن را به همسری گرفت.2 )ع( یاد کنید که چه کسی زهرای پا

گرفته است. غ بریان را مهمان پیامبر شد و آوازه اش همه جا َپر  کنید که مر )ع( از بامدادی یاد 

گرفته است. که بر فراز آن جای  )ع( برای من از قله های دانش یاد آورید و کسی 

)ع( نسبتش با پیامبر همانند هارون با موسی بود؛ پس این نسبت را دریابید!

)ع( آیا این قوم به سفاهت خویش، مرا برای دوست داشتن علی سرزنش می کنند؟

)ع( به نادانی، خویشاوندی با پیامبر را وانهادند و مقتضای این نزدیکی را زیر پا نهادند.

گزارد و تقوا را زینت آن ساخت. )ع( او نخستین کسی بود که با پیامبر نماز 

)ع( خورشید پس از غروب نورش، برای وی بازگردانده شد.

کینه ورزید، تیره بخت گشت. )ع( وی حّجت خدا بر آفریدگان بود و هر که به وی 

ـــگاه واالیـــی  ـــِت جای ـــه نهای ـــه ب ک ـــا دوســـتی مـــن حســـن را  ـــه آرزوی خویـــش دســـت یافتـــم، ب ـــز ب نی

ـــت. ـــیده اس رس

1. مصرع دوم در متن این اسـت: »کیف أفناها شـجاها« که بنابر سـیاق، نخسـت »شـجاها« ترجمه شـد و سـپس »أفناها«، 
البتـه بـا اندکـی توسـعه در معنـای »شـجاها«. ایـن مصـرع در کفایـة الطالـب ایـن گونـه آمده اسـت: »کیف أفناهـا تجاها« 

ی را نابود سـاخت.« )ن.(   کـه درسـت تر بـه نظـر می رسـد و ترجمـه اش چنیـن اسـت: »... که چگونـه رو در رو، و

که مایۀ مباهات او است.« گرفت  کسی زهرا را به همسری  که چه  کنید  2. در عبارت اهل سّنت چنین است: »یاد 
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کارنامـۀ  کاری هـا را در  کوشـش ها و فدا کـه در روز تـالش ]= عاشـورا[ همـۀ  و نیـز حسـیِن برگزیـده 
کـرد.1 خـود داشـت و ثبـت 

که چون سـتاره بر بلندای آسـمان فراز رفته  کسـی  کس نیسـت مگر  در میان این خاندان، هیچ 

و در اوج باشد.

خاندانی هستند که همۀ دنیا در پناه حمایت ایشان جای دارد.

آن تجاوزپیشگان با انواع کوردلی ها به عمد، چه کارهای زشتی مرتکب شدند!

کتفا نکردند. سبط بزرگتر پیامبر را با زهر از میان بردند و به این ا

سـپس در طلـب حسـین برآمدنـد و متعـّرض او شـدند بـا وی درآویختنـد و او نیـز بـا ایشـان در 

آویخـت.

او را از جرعه ای آب بازداشتند، حال آن که پرندگان سیراب می شدند.

گرفتند؛ و کاش جان من فدای او می شد! پس به این حال جانش را 

دخترش پدر را می خواند و خواهرش بر برادر می گریست.

گر احمد می دید که چه مصیبتی بر وی و خواهرش فرود آمده، ا
از آن حال نزد خدا شکایت می برد؛ و پیشتر نیز شکایت برد.2

نیــز در مناقــب آل أبی طالــِب ابن شهرآشــوب ]258/2[ و المناقــِب خطیــب خوارزمــی )ص233 

کــه بــه ســبب مختلــف بــودن آن دو در شــمارۀ ابیــات،  ی قصیــده ای آمــده  ]ص334[(، از و

میــان ایــن دو نقــل جمــع می کنیــم؛ و آن چنیــن اســت:
سوگند به خدایی که جز او معبودی نیست! برای علی واال همانندی نیست.

کـه می شناسـی؛ و هنـگام تفاخـر، پسـران علـی، پسـران  نهـاد و سرشـتش همچـون پیامبـر اسـت 

پیامبرند.

علی بر بلندای شرفی برآمده؛ که وهم و گمان هرگز به آن جایگاه نرسد.

ح دهـم آن گاه که زیر  ای صبحـی کـه وی زیـر آن عبـا رفـت! سسـتی مکـن تـا مقـام واالیش را شـر
عبـای پیامبر جـای گرفت.3

که به ذهن رسید. )ن.( 1. این بیت اندکی ابهام دارد و ترجمۀ پیشنهادی، نزدیک ترین معنایی بود 

2. چندین بیت از این قصیده در أعیان الّشیعه ]359/3[ موجود نیست.

3. این بیت و سه بیت پس از آن در مناقب ابن شهرآشوب یافت نگردد و تنها خوارزمی آن ها را آورده است.
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غ بریـان! از شـرف وی خبـر ده؛ شـرفی کـه بـدان دسـت یافـت و هیـچ کـس دیگـر به  چاشـتگاه مـر
نهایـت آن دسـت نیابد.

کنار نشـانده  کار  کس از این  کسـی تو را ابالغ نمود؟ چه  که چه  گاهمان سـاز1  ای سـورۀ َبراءت! آ
شـد و چـه کـس آن را بـر عهده گرفت؟

کراه  ای مرحـِب کفـر! چـه کسـی ضربـت شمشـیری را بـه تـو چشـاند کـه از رویارویـی با تیـزی اش ا
داشتی؟2

ای عمرو! چه کسی هنگام رویارویی با تو، با شمشیرش تو را به مرگ رساند؟
کنـد، بـر آن فـراز رود؛ و دو سـتارۀ قطبـی پای پـوش او  کـِف پایـش سـتاره را طلـب  گـر بـا  کـه ا همـو 

شوند.
مگر جایگاه واالیش را نشناختید؟ مگر قرارگاه بلندش را ندیدید؟

مگر ندیدید که محّمد به او مهر می ورزید و او را در بر گرفت و تربیت کرد؟
کـرد و بـرادر  او را از نوجوانـی مخصـوص خـود گردانیـد و ویـژۀ خـود سـاخت و گزیـدۀ خالـص خـود 

گرفت. خویـش 
از آن جا که او را بهترین و پرهیزگارترین مرد یافت، پارۀ تن نبّوت را به همسری اش درآورد.

کرد! پدرم فدای آقا]ی ما[ حسین باد که در روز سختی در راه دین مجاهده 
کشـته شـدند و لشـکریان دشـمن او را تماشـا  کـه در پیرامـون وی  پـدرم فـدای خاندانـش بـاد 

می کردنـد!
خدا لعنت کند مردمی را که آقای خود را تنها نهادند و خشنودی اش را برنیاوردند!

کینه به دندان های وی ]چوب[ زد! کند مردار نجسی را که از  خدا لعنت 

نیز او را قصیده ای دالیه است که خوارزمی )المناقب: ص223 ]ص333[( و ابن شهرآشوب 

)مناقـب آل أبی طالـب ]170/2 و 207 و 320؛ 140/3 و 428؛ 90/4[ آن را آورده انـد و میـان نقـل آن دو 

جمع می نماییم؛ و آن چنین است:
لـرزه  بـه  شمشـیر  نـام  شـنیدن  از  دیگـران  کـه  حالـی  در  بـود،  تمـام  مـاه  همچـون  بـدر  نبـرد  در 

می افتادنـد.

کـه همیـن درسـت اسـت و ترجمـه بـر ایـن اسـاس  1. در متـن »اسـتعملی« آمـده، ولـی در مناقـب خوارزمـی »أعِلمـی« آمـده 
گرفـت. )ن.( صـورت 

کـه نادرسـت بـه نظـر می رسـد و در مناقـب »مـن صارمـه« یـاد شـده و ترجمـه بـر همیـن اسـاس  2. در متـن »مـن حـارة« آمـده 
انجـام شـد. )ن.(
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غ بریـان نامـش بـه هـر سـو َپـر گرفـت و دشـمنانش نیـز در حالـی کـه بـه آن گواهـی  در ماجـرای مـر

می دادنـد، بـه نشـر آن برخاسـتند.
در نـزول سـورۀ هـل أتـی بـرای او افتخـاری اسـت که در تالوتتان جاری اسـت، گرچه بینی تان به 

ک مالیـده شـود. پـس علی و خاندانش در این افتخـار ویژه بودند! خـا
غ  کـه سـران شـما هماننـد شـترمر کرده ایـد، در حالـی  کـه خـود حکایـت  از خیبـر  چـه روایت هـا 

گریختند!
ُحـد مردانـی پشـت کردنـد و او بـا شمشـیرش چهـرۀ کفـر را سـیاه نمـود، در حالـی کـه خـود سـید 

ُ
در أ

و سـرور بـود.
کردیـد؛ اّمـا شمشـیر هنـدی وی َدمـی تیـز  در حنیـن نیـز برخـی از شـما بـه خیانـت و فریـب میـل 

کارزار بـود[. داشـت ]و در 

کـه در ایـن  کارهـای مـردم را بـه دسـت گرفـت، اّمـا از ایشـان بهـره نکشـید. هـال چـه بسـیار والیـان 

کار وسوسـه می شـوند!

کـه عقلشـان بـه جایـی  کـه دیگـران در قضایایـی  او بـه دانـش دیگـران نیـاز نداشـت؛ هـم آن گاه 

نمی رسـید، بـه او نیـاز داشـتند.

دِرخانۀ او به سـوی بهترین مسـجدها بسـته نشـد هنگامی دِر خانۀ دیگران که به سـوی مسجد 

بود بسـته می شد.

همسـرش زهـرا نیکوتریـن دختـر بزرگوار بـرای بهترین مرد بزرگوار بود؛ و فضیلـت او را انکار نتوان 
کرد.1

گـر آن دو نبودنـد، شـکوه  شـکوه و بزرگـی از برکـت حسـن و حسـین سـراپرده اش را برافراشـت. ا

نداشـت. نمـودی 

که هر  گسـترده شـدند. خداوند ]از نسـل آن دو[، نورهایی در زمین دارد  نورهای زمین از این دو 

روز نو می شـوند.

کند که نمایان گشته اند؛ چراغ های خدایند که خاموشی نمی پذیرند. ایشان حّجت های تابنا

ای خاندان محّمد! دوستدار ]و پیرو[شمایم؛ که همگی ستارۀ راهنمای دانش و دین هستید.

کـزاد  کـه ایـن دشـمنی مایـۀ هتـک او اسـت و وی را نـدا می دهنـد: او پا دشـمن شـما را وامی نهـم؛ 

نیست.

ی کـه سـید در اعیان الشـیعه گـزارش نموده،  1. ایـن بیـت را خوارزمـی ]المناقـب: ص334[ آورده؛ اّمـا در مجموعـۀ شـعر و
نیست.
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ْمَطین: باب اّول، سمط دوم ]12/2[( از او این سروده را آورده است: وئی )َفرائُد الّسَ حّمُ
عطـا و بخشـش خداونـد بـه مـن از مـرز امیـد و آرزویـم درگذشـته؛ چنـان کـه شـکر مـن و کـردارم به 

آن نمی رسد.

اّما برترین و کامل ترین عطای خداوند به من، محّبتم به امیرالمؤمنین علی است.

کتاب های  مه مجلسـی )بحار األنوار: 264/10 ]284/45[( به نقل از یکی از 
ّ

همچنین عال

کهن1، بیت هایی از قصیدۀ بلند او را آورده اسـت:
کردند. پس سزا است که سیل اشک از دیدگان ما روان گردد. خون های برادر پیامبر را جاری 

پس باید بر دشمنان او از گذشتگان و آیندگان، لعنت های بی پایان فرستاد.  
کنـون ماجـرای قتـل  بـا هّمـت تمـام، مصیبت هـای بـزرگ بـر پسـران و دخترانـش فـرود آوردنـد. ا

حسـین را بشـنو!
کـه در سـختی ]و تشـنگی[ بـود؛ پـس بـا نالـۀ بلنـد  کربـال حسـین را از آب بازداشـتند، در حالـی  در 

نوحـه سـر کـن!
گوارترین آبگاه در آتش درخواهند آمد. گواراترین آبگاه بازداشتند؛ و فردا خود بر نا او را از 

آیـا سـزا اسـت کـه سـر فرزنـد پیامبـر را جدا کننـد، حال آن که در میان مردمان کسـانی هسـتند که 
زنده اند و پیشـاپیش مرکب او کشـته نشـده اند؟

ک زادگان در میـان اهـل »حـّی علـی الفـالح« ]= یعنـی مسـلمانان[ بـا شـتاب و فرصت طلبـی  ناپـا
کـم شـدند. حا

آن زنازاده فرزند زنازاده، ]با چوب[ بر دندان هایی زد که بهترین بوسه گاه پیامبِر خیر بود.2

فرزنـدان هنـد، شمشـیرهای هنـدی را در رگ هـای فرزنـدان پیامبـر فرومی برنـد و برتری جویـی 

می کننـد.

کـه ایشـان از جـام نیزه هـا سـیراب  گریسـتند؛  فرشـتگان آسـمان از قتـل ایشـان نوحـه سـرکردند و 

گشتند.

پـس گریسـتن را در همیشـۀ دوران حـالل می دانـم و از پـس ماجـرای طـف، دیگـر خنـده را حـالل 

نمی شـمرم.

گیر و کوچ مکن!« چه بسیار به حزن و اندوه گفتم: »همین گونه پایدار بمان و در قلبم جای 

کتاب )141/1( آمده است. )ط.( کتاب، مقتل اإلمام الحسین؟ع؟ از خوارزمی است و آن قصیده در همین  1. این 

2. سرورمان امین )أعیان الّشیعه ]360/3[( تنها همین بیت از قصیده را آورده است.
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این پاره ای از شـعر صاحب در بارۀ امامان؟مهع؟ بود. در مناقب آل أبی طالِب ابن شهرآشـوب، 

که سـید در أعیان الّشـیعه، آن ها را  پاره هایی شـعر از وی در فصل های مختلف پراکنده گشـته 

گـرد آورده و از آن جـا کـه ایـن هـر دو کتـاب چـاپ و انتشـار یافته انـد، از آوردن همـۀ آن هـا چشـم 

کتـاب _ هـر چنـد فی الجملـه_  کـه بیـرون از آن دو  پوشـیدیم و در ایـن جـا، تنهـا شـعرهایی را 

بودند، هرچند فی الجمله، یاد کردیم.

گویـد: »صاحـب، قصیـده ای تهـی از  سـید ]ابن معصـوم[ )الّدرجـات الّرفیعـه ]ص483[( 

کـه آغـازش چنیـن اسـت: کـه بیشـترین حـرف بـه کار رفتـه در نثـر و نظـم اسـت _ سـرود  الـف _ 
سینه ام را به جراحت نشاند آن که اندیشه ام از او برنگذرد.

کـه هفتـاد بیـت دارد، در مـدح اهـل بیـت؟مهع؟ اسـت. پـس مـردم از آن  و ایـن قصیـده 

گردانیدنـد تـا همچـون آفتـاب در هـر سـرزمین  یـان آن را زبـان بـه زبـان  بـه شـگفت آمدنـد و راو

گرفـت. آن گاه، صاحـب بـر ایـن  یـدن  یـا وز جریـان یافـت و چـون وزش بـاد، در خشـکی و در

کـه هـر یـک، تهـی از یـک حـرف الفبا بـود. تنها  یـد و قصیده هایـی سـاخت  شـیوه اسـتمرار ورز

کـه خالـی از حـرف واو باشـد. پـس دامـادش، ابوحسـین علـی، بـرای  یـک قصیـده ماْنـد: آن 

کـه  را سـتود  از واو سـرود و در آن، صاحـب  نهـاد و قصیـده ای تهـی  قـدم پیـش  سـرودن آن 

آغـازش چنیـن اسـت:
کـرد. پـس  کـه آن آذرخـش جلـوه  کـه بـا آن، محبوب هایـم را بـه یـاد آوردم، آن گاه  آذرخشـی بـود 

اشـکهایم جـاری گشـت.«

کلمات نقش بسته بود: که بر یکی، این  صاحب، دو ُمهِر انگشتری داشت 
علـــی اهلل توکلت /  و بالَخمس توّسلت

بر خدا توکل جستم و به پنج تن آل عبا توّسل یافتم.

و نقش ُمهِر انگشتری دیگر چنین بود:
شفیع اسماعیل فی اآلخره/ محمد و العترة الطاهره

کش هستند. شفیع اسماعیل در آخرت محمد و عترت پا
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کـرده1 و نیـز شـیخ مـا، صـدوق، در آغـاِز  شـیخ در مجالـس المؤمنیـن ]449/2[( ایـن را یـاد 

)عیون األخبار الّرضا ]16/1[( بدان اشاره نموده است.

مذهب صاحب

ی در ردیـف  کـه و از دانشـوران مذهـِب حـّقِ صاحـب در آن تردیـد ندارنـد  هیـچ یـک 

ی در بـارۀ امامـان اهـل  کـه شـعر بـس فـراوان و بـزرگان شـیعیان امامیـه جـای داشـته؛ چنـان 

کـه سرشـار از نشـانه های آشـکار والیـت و برترشـمارِی ]علـی؟ع؟[ اسـت،  بیـت؟مهع؟ و نیـز نثـر او 

گواهی می دهد. او در سخن خویش، چنین بانگ برمی دارد: بدان 
چـه بسـیار کـه بـرای دوسـت داشـتنتان مـرا رافضـی خوانده اند؛ اّمـا زوزه های درازشـان مرا از شـما 

برنگردانده اسـت.

ی، سـید رضی الّدیـن بـن طـاووس )الیقیـن فـی إمـرة امیرالمؤمنیـن؟ع؟  و بـر ایـن مذهـب و

]ص457[( تصریـح نمـوده و ایـن سـخن مجلسـی اّول گذشـت کـه صاحب از فقیهان سـرآمِد 

ی  امامیه بوده اسـت. نیز فرزند او در مقّدمۀ بحار األنوار ]42/1[ در این مطلب، از پدر دنبال رو

کـه صاحـب از امامیه به شـمار می رفته اسـت. قاضی شـهید )مجالس  کـرده  نمـوده و تصریـح 

ی  المؤمنیـن ]447/2[( او را از وزیـران شـیعه شـمرده و شـیخ مـا، حـّر، )أمـل اآلمـل ]34/2[( و

را  او  ]ص148[(  العلمـاء  )معالـم  ابن شهرآشـوب  همچنیـن  اسـت.  دانسـته  امامـی  شـیعۀ  را 

کـه آشـکارا در بـارۀ ایشـان شـعر می سـروده اند. نیـز شـیخ مـا،  از شـاعران اهـل بیـت دانسـته 

شـهید ثانـی ]الّدرایـه: ص92[، او را از امامیـه دانسـته و در معاهـد الّتنصیـص ]123/4[ آمده که او 

شـیعه ای نسـتوه همچـون آل بویـه، و معتزلـی بـوده اسـت.

سـرآمد  یعنـی  دارد؛  جـای  مـا  سـروِر  شـیخ  دو  گواهـی  گواهی هـا،  ایـن  همـۀ  از  پیـش 

بـر پایـۀ آن چـه ابن َحَجـر  )عیـون أخبـار الّرضـا ]12/1[( و شـیخ مـا، مفیـد،  محّدثـان، صـدوق، 

)لسـان المیـزان: 413/1 ]464/1[( از او حکایـت نمـوده اسـت. و رسـالۀ شـیخ مفیـد در احـوال 

1. در متـن چنیـن آمـده: »ذکـره الشـیخ فـی المجالـس« کـه نادرسـت اسـت؛ زیـرا ایـن مطلـب را قاضـی نـوراهلل شوشـتری در 
مجالـس المؤمنیـن بـه نقـل از شـیخ ابوالفتـوح رازی نقـل کرده اسـت. بنگرید به: مجالـس المؤمنیـن ]449/2[� )ن.(   
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کـه در خاتمـۀ المسـتدرک )614/3(1 آمـده، نیـز در زمـرۀ این شـواهد اسـت.  عبدالعظیـم حسـنی 

کـه اّدعـا  کسـی  و در لسـان المیـزان )413/1( آمـده اسـت: »صاحـب بـر مذهـب امامیـه بـود و 

ی معتزلـی بـوده، بر خطا رفته اسـت. قاضـی عبدالجّبار آن گاه که برای نماز خواندن  نمـوده و

ی، حاضـر شـد2، گفـت: ›ندانم چگونـه بر این رافضی نماز بگـزارم!‹ از ابن ابی طی  بـر جنـازۀ و

در بـارۀ  صاحـب  بـه  یافتـه  نسـبت  کتـاب  کـه  داد  گواهـی  مفیـد  ›شـیخ  اسـت:  شـده  نقـل 

ی نیست.‹« ی بسته شده و نسبت یافته و از آِن و اعتزال، به دروغ بر و

کـه برخـی دیگری را باطـل می کند. بر  در ایـن میـان، نقل هـای متناقـض یافـت می شـوند 

گاهـی  و  گاه حنفـی،  گاه شـافعی،  اعتـزال،  گاه صاحـب دارای مذهـب  ایـن نقل هـا،  پایـۀ 

کینه هایـی  کـه  کسـانی هسـتند  یـدی شـمرده شـده اسـت. در میـان ایـن تهمت زننـدگان،  ز

می کنـد،  امـال  او  بـر  کینه هاشـان  کـه  احساسـی  همـۀ  بـا  و  دارنـد  سـینه  در  ی  و بـه  نسـبت 

و  ]اإلمتـاع  توحیـدی  ابوحیـان  همچـون  دهنـد،  جلـوه  زشـت  را  ی  و نیـک  نـام  می خواهنـد 

المؤانسـه: 54/1 و 55[� از برخـی نیـز دو سـخن متناقـض نقـل شـده، همچـون شـیخ مـا، مفیـد، 

معتزلـی  بـر  مبنـی  صاحـب  بـه  نسـبت یافته  کتـاب  کـه  آوردیـم  را  ابن َحَجـر  نقـل  ی  و از  کـه 

کـه صاحـب را بـه اعتـزال نسـبت داده  کرده انـد  بودنـش، سـاختگی اسـت؛ و نیـز از او نقـل 

است.

ی  ایـن تناقـض، اعتمـاد را از هـر دو نقـل می سـتاَند؛ هر چند که تصریح به شـیعه بودن و

سـید  از  همچنیـن  می یابـد.  پشـتوانه  مفیـد  شـیخ  از  پـس  و  پیـش  دانشـوران  سـخنان  بـا 

کتـاب الیقیـن فـی إمـرة امیرالمؤمنیـن؟ع؟ ]ص457[، صاحـب را  کـه دانسـتید در  رضی الّدیـن _ 

کـه از شـیخ مفیـد و علـم الهـدی حکایت نمـوده که صاحـب را به  شـیعه شـمرده _ نقـل شـده 

ی؛ و این  اعتـزال نسـبت داده انـد. می دانیـد که تصریح نخسـت سـید رضی، بیانگـر اعتقاد و

1. به نقل از نسخه ای به خّط یکی از افراد خاندان بابویه به تاریخ 516�

ــر منصـــب وزارت  ــه پـــس از وی بـ کـ ــود  ــر وی، ابوالعّبـــاس احمـــد بـــن ابراهیـــم َضّبـــی بـ ــه نمازگزارنـــده بـ کـ 2. خواهـــد آمـــد 
نشســـت. )غ.(
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گـزارش و نقـل اسـت. وضـع و حـال مطلـب حکایـت شـده از شـیخ مفیـد را نیـز  یـک، تنهـا 

بـه  کـه صاحـب  بـوده  آن  نسـبت  ایـن  گویـا خاسـتگاه  مرتضـی:  نقـل سـید  اّمـا  و  دانسـتید؛ 

یـده و سـید مرتضـی ایـن تعّصـب را  کـه از پایه هـای معتزلـه اسـت، تعّصـب می ورز جاحـظ 

کـه این تعّصب صاحب به سـبب قدرت  مـردود می دانسـته اسـت؛ اّمـا مـا احتمـال می دهیم 

ادبی جاحظ بوده و نه مذهب او، همانند تعّصب شریف رضی به صابی.

کـه از رسـالة اإلبانـه عـن مذهـب أهـل العـدل تألیـف صاحـب حکایـت شـده  و اّمـا سـخنی 

کـه او وجـود نـص بـر امامـت امیرالمؤمنیـن؟ع؟ را انـکار نمـوده؛ آن چـه مـا یافته ایـم، این اسـت 

کـه چنین اعتقـادی دارد. بلکـه مطالب  کـه ایـن سـخن تنهـا در صـدد گزارش از کسـی اسـت 

کنون سـخن  همـان رسـاله، بـه تنهایـی اثبـات می کند که صاحْب شـیعۀ امامی بوده اسـت. ا

ی در رسـالة  کـه در الّتذکـره آمـده1، یـاد می کنیـم. و ی در بـارۀ امامـت  ی را همـراه بـا دیـدگاه و و

گوید: اإلبانـه عـن مذهـب أهـل العـدل 

کـه در میـان اصحـاب رسـول  کرده انـد  گروه هایـی از ناصبیـان اّدعـا  »هـواداران عثمـان و 

خـدا؟ص؟ دیگـران بـر علـی ترجیـح داشـته اند و علـی برتـری نداشـته اسـت. دلیـل ایشـان آن 

کـه ابوبکـر و عمـر  بـر علـی والیـت یافتنـد. اسـت 

کـه پیامبـر؟ص؟ در غـزوۀ ذات الّسالسـل، ابوبکـر و عمـر را زیـر فرمـان  شـیعۀ عدلیـه گوینـد 

عمـرو بـن عـاص درآوْرد؛ پـس بایـد ایشـان بگوینـد عمـرو بـن عـاص از آن دو برتـر بـوده اسـت! 

بـه اعتقـاد شـیعه، علـی؟ع؟ برتریـِن مـردم پـس از پیامبـر بـوده و بـه همین سـبب، پیامبـر آن گاه 

کـه میـان ابوبکـر و عمـر پیونـد بـرادری برقـرار نمـود، میـان خویشـتن و علـی عقـد اخـّوت بسـت 

برتـر باشـد.  از دیگـران  کـه  بـرادری خویـش برگزینـد، مگـر  بـه  را  کسـی  ی  کـه و و چنـان نبـود 

1. در متـن همیـن گونـه آمـده کـه ترجمـه کردیـم؛ ولـی عبـارت اندکـی تسـامح دارد، زیرا این سـخن در خود التذکـره نیامده، 
بلکـه نویسـنده ای سـخنی در افضلّیـت امیرالمؤمنیـن؟ع؟ را از کتاب نهج السـبیل صاحب در ذیل کتـاب تذکره آورده 

اسـت. بنگرید به: الذریعـه: 22/4. )ن.(
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نـزد مـن، دارای جایـگاه هـارون  یـاد فرمـود: ›تـو  ایـن سـخن خویـش  بـا  را  پیامبـر؟ص؟ همیـن 

گفت:  هسـتی نزد موسـی.‹ سـپس هیچ چیز را اسـتثنا نفرمود، مگر نبّوت را. نیز در بارۀ علی 

›بارخدایـا! دوست داشـتنی ترین آفریـدۀ خویـش را نـزد مـن درآور تـا ایـن مـرغ را بـا مـن بخوَرد.‹ 

ی والیـت دارد. بارخدایـا!  ی والیـت دارم، علـی نیـز بـر و کـه مـن بـر و و همچنیـن فرمـود: ›هـر 

کـه با  کـه او را دوسـت بـدارد و یـاری کنـد؛ و دشـمنی کـن بـا کسـی  دوسـتار و یـاور کسـی بـاش 

ی دشـمنی ورزد ... .‹ و

پس از این مقدمه، آن چه موجب فضیلت و برتری است، از این قرار است:

_ پیشـگامی در اسـالم؛ و علـی از همـۀ آنـان در اسـالم پیشـگام تر بـود. و خـدای تعالـی 

گیرنـدگان؛ آناننـد مقّربـان.‹ ]واقعـه/10 و 11[ گیرنـدگان، آن پیشـی  فرمـوده اسـت: ›و پیشـی 

ی  ُبرنـده اش را در نیـام نکـرد و از پیشـرو کـه هرگـز شمشـیر  کسـی بـود  _ جهـاد؛ و علـی 

کنـار مـی زد و آتـش نبـرد  یـد و انـدوه ]پیامبـر و مؤمنـان[ را مـی زدود و سـختی ها را  کوتاهـی نورز

]بـا کافـران[ را برمی افروخـت و همـو بـود کـه مرحب را کشـت و دروازۀ خیبـر را برکْند و عمرو بن 

ک افکْنـد و پیامبـر؟ص؟ در بـارۀ او فرمـود: ›هرآینـه فـردا ایـن پرچـم را بـه مـردی  عبـد وّد را بـر خـا

می سـپارم کـه خـدا و رسـولش را دوسـت مـی دارد و خـدا و رسـولش نیـز او را دوسـت می دارنـد؛ 

و او پیاپـی حملـه مـی آوَرد و از میـدان نمی گریـزد.‹ و خـدای تعالـی فرمـوده اسـت: ›خداونـد 

جهاد کنندگان را بر وانشستگان، به مزدی بزرگ برتری و افزونی داده است.‹ ]نساء/95[

_ دانـش؛ پیامبـر؟ص؟ فرمـود: ›مـن شـهر دانـش هسـتم و علـی دروازۀ آن اسـت.‹ و اثـر ایـن 

کـه علـی؟ع؟ از هیـچ یـک از صحابـه چیـزی نپرسـید و آنـان از  واقعیـت آشـکار اسـت؛ چـرا 

کـه عمـر  ی پرسـیدند، و او از هیـچ یـک فتـوا نخواسـت و آنـان از او فتـوا خواسـتند؛ چنـدان  و

ک می گشـت.‹ و نیـز می گفـت: ›خداونـد مـرا در  گـر علـی نبـود، هرآینـه عمـر هـال می گفـت: ›ا

که ابوالحسـن برای حّل آن نباشـد، زنده نگذارد!‹ و خدای تعالی فرموده اسـت:  آن مشـکلی 

›بگـو: آیـا آنـان کـه می داننـد و آنـان کـه نمی داننـد، برابرنـد؟‹ ]زمـر/9[
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ی  و کـه  جـا  آن  از  بهترین هـا؛  دادن  انجـام  و  نیکـی ورزی  و  پرهیـزگاری  و  پارسـایی   _

›از  اسـت:  فرمـوده  تعالـی  خـدای  کـه  بـود؛  نیـز  پرهیزگارترینشـان  بـود،  ایشـان  دانشـمندتریِن 

]فاطـر/28[ می ترسـند.‹  او  از  دانشـوران  تنهـا  خـدا،  بنـدگان 

کـه بینـوا و یتیـم و اسـیر را بـر خویشـتن ترجیـح داد  و پـس از این هـا: او اسـت همـان کـس 

ک خـود را بـه هنـگام گشـایش روزه اش، هـر شـب بـه یکـی از آنـان داد تـا خـدای تعالـی  و خـورا

ک را از روی دوسـتی خدا، به بینوا و یتیم و اسـیر می خورانند.‹ ]انسـان/8[  این آیه را فروفرسـتاد: ›و خورا

کار بـه بهشـت وعـده داده اسـت. سـخن در  کـه او را بـر ایـن  کـرد  گاه  پـس پیامبـر خویـش را آ

کـه انگشـتری خویـش را در رکوعـش  ایـن زمینـه دراز اسـت و فضـل علـی بسـیار؛ و او اسـت آن 

کـه ولـّی و سرپرسـت  کـه خداونـد در بـاره اش چنیـن نـازل فرمـود: ›جـز ایـن نیسـت  صدقـه داد تـا آن 

شـما، خداونـد و رسـولش  ... .‹ ]مائـده/55[

کـه  کرده انـد  اّدعـا  یده انـد،  ورز غفلـت  اسـتدالل  حقیقـت  از  کـه  شـیعیان  از  گروهـی 

ید و از این رو، مردم را به سـوی خویشـتن نخواْند. نیز آنان اّدعا نموده اند  علی؟ع؟ تقیه می ورز

کـه ایـن  کـه تأویـل نمی پذیـرد. اّمـا عدلیـه برآننـد  ی وجـود دارد  کـه نّصـی روشـن بـر امامـت و

ی در برپاداشـتن حـق، تقیـه روا باشـد، حـال آن که او سـرور  سـخن باطـل اسـت؛ و چگونـه بـر و

ی مهاجـران ایسـتاد و از انصـار  کـه رو در  رو بنی هاشـم بـوده اسـت؟ ایـن َسـْعد بـن ُعبـاده بـود 

گسسـت و از هیـچ مانـع و بازدارنـده ای نهراسـید و بـه سـوی حـوران بیـرون شـد و بیعـت نکرد! 

کـه  گـر مخفـی مانـدن آن نـّص روشـن در موضوعـی چـون امامـت، از اّمـت روا بـود، جایـز بـود  ا

در بـارۀ  چـه  هـر  ماَنـد!  پوشـیده  هـم  رمضـان  مـاه  جـز  ماهـی  واجـب  روزۀ  و  ششـمین  نمـاز 

کـه بـه حـق برخاسـتند و بـه عـدل حکـم نمودنـد، مـورد اجمـاع اّمـت می باشـد،  پیشـوایانی 

ی  ی جنگیـد و بـه رو کـه آشـکارا بـه سـتیز بـا علـی برخاسـت و بـا و درسـت اسـت؛ و اّمـا کسـی 

که از این پس توبه  کس  کشـید، از ]ایمان و[ والیت خداوند بیرون اسـت، مگر آن  او شمشـیر 

کیزگان را دوسـت مـی دارد.‹  کـرده، جبـران نمـوده باشـد: ›همانـا خداونـد توبـه کاران را دوسـت دارد و نیز پا

]بقره/222[«
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کـه  اسـت  باطـل  اّدعـا  ایـن  کـه  اسـت  آن  مقصـود  عدلیـه،  پاسـخ  از  برداشـت  پایـۀ  بـر 

ی  یـد و مـردم را بـه خـود فرانخواْنـد و در عیـن حـال، نّصی روشـن بـر امامت و علـی؟ع؟ تقیـه ورز

کـه باورداشـتِن فرانخوانـدن مـردم بـه خـود، بـا اّدعـای وجـود نـّص روشـن  وجـود داشـت؛ چـرا 

از  و  می نمـود  آشـکار  را  آن  علـی؟ع؟  داشـت،  وجـود  نّصـی  چنیـن  گـر  ا زیـرا  نیسـت،  سـازگار 

فراخوانـدن مـردم بـه خویـش دسـت نمی شسـت. پـس این مّدِعـی از حقیقت اسـتدالل به آن 

کـه علـی؟ع؟ مـردم را بـه خـود فراخواْنـد  یـده؛ چـرا  کتـاب و سـّنت یـاد شـده، غفلـت ورز چـه از 

کتـاب و سـّنت بـه آن هـا اشـاره دارنـد. پـس ایـن سـخن  کـه  یـد  و بـه دلیل هایـی احتجـاج ورز

کـه در ایـن عبـارت، صاحـْب وجـود نـّص روشـن بـر والیت علـی؟ع؟ را انـکار نمـوده _ چنان که 

گفته انـد _ سـخت ناصـواب اسـت. چندیـن َتـن چنیـن 

کتاب الّتذکره آمده است: نیز در ذیل 

کـه امیرالمؤمنین  کـرده  کتـاب نهـج الّسـبیل یـاد  »صاحـب _ خدایـش رحمـت کنـاد! _ در پایـان 

علـی؟ع؟ برتریـِن صحابـه پـس از پیامبـر؟ص؟ بـوده؛ و بـر این سـخن چنین دلیـل آورده که برتری 

بـا پیش قدمـی در اسـالم، دانـش، جهـاد، و پارسـایی بیـش از همـگان، سـزاواری می یابـد؛ و 

ی در اسـالم بـر همـۀ آنـان پیشـگامی داشـت و پشـت سـر آنان نبـود و نیز در  کـه و تردیـد نیسـت 

گمراهی، از همگان پیشـتر بود،  کفر و برجسـتگاِن  یارو با هماوردان و کشـتن بزرگان  جنگ رو

و همـو  بـود کـه پیامبـر؟ص؟ چـون میـان ابوبکـر و عمـر پیونـد بـرادری برقـرار کـرد، میان خویشـتن 

و او عقـد اخـّوت بسـت و او را هم طـراز بانـوی سـرور زنـان جهـان، فاطمـۀ زهـرا؟اهع؟، برگزیـد و از 

کنـد و بـا دشـمنش دشـمنی ورزد  کـه دوسـتار و یـاورش را دوسـتی و یـاری  خداونـد خواسـت 

ی نـزد او همـان جایـگاه هـارون اسـت نـزد موسـی، بـه سـبب  کـه جایـگاه و گاه نمـود  و مـا را آ

گفـت: ›بارخدایـا! دوست داشـتنی ترین آفریـده ات را نـزد مـن  کـه در او اسـت. نیـز  فضیلتـی 

درآور تـا ایـن مـرغ را بـا مـن بخوَرد.‹ و کسـی نزد خدا دوست داشـتنی تر از همگان نباشـد، مگر 

کـه از همـه برتـر باشـد. همچنیـن فرمـود: ›مـن شـهر دانـش هسـتم و علی دروازۀ آن اسـت.‹  آن 

کـه هماننـد آن را بـرای علـی نیز خواسـتم؛  و هـم فرمـود: ›از خـدا هیـچ چیـز نخواسـتم، مگـر آن 
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کسـی پـس  گفتـه شـد:“این مقـام بـرای  کـردم، پـس  ی مقـام پیامبـری نیـز طلـب  حّتـی بـرای و

از تـو روا نیسـت.”‹ و پیامبـر ایـن را بـرای او نخواسـت، مگـر بـه سـبب برتـری اش؛ و از همیـن 

رو، در ایـن سـخن مقـام پیامبـری را اسـتثنا فرمـود: ›جایـگاه تـو نـزد مـن، همان جایـگاه هارون 

اسـت نزد موسـی.‹

یـد و بـر سـختی ها اسـتواری نمـود و دوران  کـه بـر محنت هـا بردبـاری ورز پـس علـی بـود 

کـش  گـردد و خورا کـه در راه دیـن خـدا سرسـخت تر  حکومتـش چیـزی جـز ایـن برایـش نیفـزود 

کـه از دانشـش بهره منـد می شـدند، و از دانـش کسـی  ْبـر شـود؛ و او بـود  کش ز درشـت تر و پوشـا

پسـینیان  و  پیشـینیان  بهتریـِن  باشـد.  دیگـران  از  داناتـر  ی  و کـه  آن  مگـر  نگردنـد،  بهره منـد 

کـه بـا پیمان شـکنان و سـتم ورزان و بیرون شـدگان از دیـن  ی سـفارش نمـود  )=پیامبـر( بـه و

کـه بـه  ی ]و در سـپاِه[ او کشـته شـد؛ همـان کـس  کنـار و کـه عّمـار بـن یاسـر  بجنگـد _ جنگـی 

کـه بـه بهشـت درون  کارش بـا بصیـرت بـود، پیامبـر خبـر قطعـی داد  کـه اعتقـاد و  سـبب آن 

خواهـد شـد. _ و نیـز رسـول خـدا؟ص؟ علـی را به عیسـی بن مریم؟ع؟ تشـبیه فرمـود، چنان که به 

کـه در رکـوع  بـود  او  َمَثـل زده نشـد. و  بـه پیامبـران  بـرای او جـز  هـارون شـبیهش دانسـت؛ و 

ی این آیه نازل شـد: ›جز این نیسـت  کـه در بـارۀ و خویـش، انگشـتری اش را صدقـه داد؛ چنـدان 

بـر  را  یتیـم و اسـیر  و  بینـوا  و  ]مائـده/ 55[  کـه ولـّی و سرپرسـت شـما خداونـد اسـت و رسـولش و ... .‹ 

ک را از روی دوسـتی خـدا،  گشـت: › و خـورا کـه در شـأنش چنیـن نـازل  خویشـتن ترجیـح داد تـا آن 

به بینوا و یتیم و اسیر می خورانند.‹ ]دهر/8[

و خداونـد تعالـی فرمـود: ›تـو فقـط بیم دهنـده ای؛ و هر گروهی را راهنمایی اسـت.‹ ]رعد/7[ پس 

پیامبـر؟ص؟ فرمـود: ›ای علـی! مـن بیم دهنـده هسـتم و تـو راهنمایـی.‹ و نیـز خـدای تعالـی 

گیـرد.‹ ]حاّقـه/12[ و رسـول خـدا؟ص؟ فرمـود: ›آن، گوِش   گیرنـده، آن را فرا فرمـود: ›و گوشـی شـنوا و فرا

علی؟ع؟ اسـت.‹

گفتـه شـد:  کـه  و خداونـد در دنیـا او را مـرز جداسـازندۀ ایمـان و نفـاق قـرار داد؛ چنـدان 
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بـا  دشمنی شـان  نشـانۀ  بـه  مگـر  نمی شـناختیم،  را  منافقـان  خـدا؟ص؟  رسـول  روزگار  در  ›مـا 

کـه علـی در آخرت، قسـمت کنندۀ بهشـت و جهّنم اسـت.  علـی؟ع؟ .‹ و نیـز پیامبـر خبـر داد 

ذین آمنـوا” را نازل نفرمود، 
ّ
و ابن عّبـاس گفـت: ›خداونـد در قـرآن هیـچ گاه عبـارِت “یـا ایها ال

کـه علـی سـرور و امیـر و بـزرِگ آنـان باشـد.‹ و برتـر از ایـن، سـخن رسـول خـدا؟ص؟ اسـت  جـز آن 

کـه فرمـود: ›علـی سـرکردۀ بـزرگ مؤمنـان اسـت.‹

کـه  ی بـر بسـتر رسـول خـدا؟ص؟ و در جـای ایشـان خوابیـد و بـر ایـن انتظـار  کـه و در شـبی 

یـد، همتای اسـحاق ذبیح اهلل1 بود، آن گاه که بر قربانی شـدنی  قربانـی اش کننـد، صبـوری ورز

ی فـرود خواهـد آمـد، بردبـاری نمود. و کسـی چون عمر بـن خّطاب در بارۀ  کـه می دانسـت بـر و

ک می شـد؛ و خـدای مـرا زنـده نـگاه نـدارد در  گـر علـی نبـود، هرآینـه عمـر هـال گفـت: ›ا ی  و

که ابوالحسن برای حّل آن نباشد.‹ مشکلی 

ی، سراسـِر اسـالم و ایامـش، همگـی ایمـان بـود و حّتـی بـه انـدازۀ چشـم برهـم  روزگار و

یسـت و در راه آن بـه شـهادت  یـد. در یـاری اسـالم، سـتودنی ز کفـر نورز نهادنـی بـه خداونـد 

کـه محّبـت خویشـاوندان پیامبـر را ]بـر همـه چیـز[  کسـانی قـرار دهـد  رسـید. خداونـد مـا را از 

کنـد،  کفایـت  برگزیده انـد و بـه آن چـه نیکوتـر و سـزاوارتر اسـت، هدایتمـان فرمایـد؛ و مـا را او 
همان فرودآورندۀ باران و آفرینندۀ جانداران.«2

کرده است: نیز صاحب، مذهب حّق خویش، امامیه، را با این سروده اش آشکار 
گـر خواهـی بـر اعتقـادی پایبنـد باشـی، به دلیل صریح پایبند شـو؛ که ما با قید سـوگند به اختیار  ا

]جانشـین از سوی پیامبر[ اعتقاد داریم.

بـه ایـن سـخن معبودمـان سرسـپار کـه فرمـود: »موسـی از میـان قـوم خویـش هفتـاد تـن را ]بـرای 

میعـادگاه مـا[ برگزید.«

گویا صاحب نیز بر همین رأی است. )ن.( که ذبیح، اسحاق بوده و  1. برخی اندیشمندان بر این باورند 

م و صحیـح اسـت 
ّ
کـرد، نـزد اهـل سـّنت مسـل کـه صاحـب در فضیلـت مـوالی مـا امیرالمؤمنیـن یـاد  2. همـۀ روایت هایـی 

گشـته و حافظـان، آن هـا را در احادیـث »صحیـح« و »مسـند« آورده انـد. کنـده  کتـاب مـا بـا ذکـر سـند پرا دهـای 
ّ
و در مجل
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گفته است: گذشت،  که  و در قصیدۀ بائیه اش 
ندانستید که وصی همان کس است که در محراب زکات داد؟

ندانسـتید کـه وصـی همـان کـس اسـت کـه غدیر بـه والیـت وی بـر ]مسـلمانان و[ اصحاب حکم 

کرد؟

نیز او را  است:
دوستی ورزیدن به وصی پیامبر، یعنی امیرالمؤمنین علی، واجب است.

خداونـد همـۀ آفریـدگان را بـه ایـن دوسـتی تکلیـف نمـوده و او را بـرای والیـت بـر مؤمنـان برگزیده 

است.

بـه مذهـب اعتـزال شـهرت  کـه صاحـب  کـه در لسـان المیـزان ]461/1[ آمـده  اّمـا ایـن  و 

مـردود اسـت: ایـن دلیل هـا  بـه  آن دعـوت می نمـوده؛  بـه  و  داشـته 

_ ابن َحَجـر، خـود، اّدعـای کسـانی را که گفته اند صاحب بـه مذهب اعتزال گردن نهاده 

بود، خطا شـمرده است.

گـزاردن بـر جنـازۀ  کـه چـون بـرای نمـاز  ی از قاضـی عبدالجّبـار نقـل نمـوده  _ نیـز خـود و

گفـت: »ندانـم چگونـه بـر ایـن رافضـی نمـاز بگـزارم!« صاحـب حضـور یافـت، 

که دشمنانش او را به رافضی بودن مّتهم می نمودند. _ در شعر صاحب، بارها یاد شده 

کـه مـراد ابن َحَجـر، تنهـا اشـتهار صاحـب بـه  ]پـس سـخن او درسـت نیسـت[ مگـر ایـن 

ی با  کـه ایـن نسـبت حقیقـت داشـته باشـد. بدیـن سـان، ایـن سـخن و اعتـزال باشـد، بـی آن 

سـخن دیگـرش ] کـه صاحـب از امامیـه بـوده[ سـازگار می گـردد.

کــه صاحــب، هماننــد  آن چــه مــرا در نظــر  آیــد و دلیــل نیــز پشــتوانۀ آن اســت، ایــن اســت 

دیگــر بــزرگان امامیــه، در برخــی از مســائل بــا معتزلــه ســازگاری داشــته، همچــون مســألۀ عــدل 

یارویــی بــا اشــاعره بــوده  کــه دیدگاه هــای شــیعیان و معتزلــه در آن یکســان اســت؛ و ایــن در رو

کــه بــر پایــۀ آن، خــدای تعالــی مرتکــب ســتم می شــود! _ البّتــه از  کــه بــه جبــر اعتقــاد داشــتند 
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ســوی دیگــر، در مســألۀ تفویــض و ماننــد آن، شــیعیان و معتزلــه اختــالف دیــدگاه داشــته اند. _ 

گــروه فــرق نهنــد و از ایــن رو، هــر یــک از ایــن  کــه میــان ایــن دو  پــس بــر پژوهشــگران دشــوار بــوده 

کــه صاحــب، همچــون برخــی  دو بــه نــام دیگــری خوانــده شــده اســت. از همیــن جــا اســت 

دیگــر از بــزرگان امامیــه هماننــد علــم الهــدی ســید مرتضــی و بــرادرش شــریف رضــی، دچــار 

گشته است. این اّتهام 

ی حنفی بوده، مردود اسـت.  کـه و کـه او را شـافعی خوانده انـد؛ بـا ایـن نسـبت  و اّمـا ایـن 

و از تناقض هـای شـگفت، ایـن سـخن ابوحیـان )اإلمتـاع و المؤانسـة: 55/1( اسـت: »صاحـب 

یدیـان گرایش داشـته اسـت.« بـه مذهـب ابوحنیفـه و اعتقـاد ز

در  ی  کـه خـود و دلیـل  بدیـن  اسـت  مـردود  یدیـه شـمرده اند،  ز از  را  ی  کـه و ایـن  اّمـا  و 

سـخن: ایـن  همچـون  اسـت؛  نمـوده  بیـان  را  امامـان؟مهع؟  شـمار  سـروده هایش، 

کشان و سرور عبادت پیشگان. باور دارم به پیشوایی محّمد و وصی او و دو پسر پا

و محّمـد و جعفـر بـن محّمـد و همنـام آن پیامبـر کـه در کرانـه وادی ُطـوٰی بـه رسـالت برانگیخته 

شـد ]= موسی[.

و علی که در طوس خفته و محّمد و علی که مسموم شد و امام هدایتگر:

حسن؛ و سپس امام قائم که به کمین اهل باطل برانگیخته خواهد شد.

و نیز این سروده اش:
با دست آویختن به محّمد و وصی او و دو پسرشان و عبادت پیشه و دو باقر و کاظم؛

و رضا و محّمد و فرزندش و عسکری تقواپیشه و قائم؛

کـه بـه بهشـت جـاودان  رهایـی از همـۀ صحنه هـای دشـوار ]در آخـرت[ را امیـد می بـرم تـا آن گاه 

درآیم.

همچنین این سخنش:
پیامبر و وصی او و دو سرور و زین العابدین و دو باقر؛

و موسی و رضا و دو فاضل؛ از ایشان جاودانگی ام در بهشت را امید می برم.
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و نیز این ارجوزه اش:
کرده ای و کوه ها و دشت ها را پشت سر نهاده ای! ای زائری که قصد دیدار زیارتگاه ها را 

سالم مرا به پیامبر برسان؛ سالمی را که در طول روزگاران زوال نمی پذیرد.

ک شناخته شدۀ کوفه برگشتی، سپس چون به سرزمین پا

و در بهترین موطن، نجف، جای گرفتی، نیکوتریِن آفریدگان، ابوالحسن را سالم ده!

آن گاه، به سوی بقیع روان شو و ابومحّمد را سالم گوی!

سپس به جانب کربال به سرزمین طّف بازگرد سالم مرا به بهترین گونه تقدیم نما!

ک در همۀ زمین است. تقدیم به حسین، آن سید شهید، که بهترین خفتۀ خا

ک شرافت یافتۀ بس بلند است. پس به صحرای بقیع راهی شو که آن جا خا

همان جا که زین العابدین درخشان و باقرالعلوم و جعفر خفته اند.

کنده است. سالم مرا به ایشان برسان؛ سالمی دائم که همۀ سرزمین ها و شهرها را آ

ک سالم ده! از آن پس، شتر را به سوی بغداد روی بگردان و بر موسای پا

پس شتابان و با آرام و قرار تمام به جانب طوس روی کن و تحیت مرا به ابوالحسن برسان!

پس با پر و بال اقبال به بغداد بازگرد و گنجینۀ تقوا، محّمد، را سالم ده!

ک را سالم رسان! و به سرزمین سامراء، عسکر، روانه شو و علی پا

و نیز حسن را که حالی خداپسندانه داشت و سخنانش سرچشمۀ دانش است.

ایشانند، نه دیگران، که پناه منند و در همۀ روزها به سوی آنان روی می نهم.

کـه در آن، امامـان هدایتگـر را برمی شـمرد و نـام می َبـرد.  نیـز او را ارجـوزه ای دیگـر اسـت 

صلـوات   _ خـدا  حّجت هـای  هشـتمیِن  رضـا،  ابوالحسـن  امـام  در بـارۀ  قصیـده ای  همچنیـن 

و  آمـده  صـدوق،  مـا،  شـیخ  تألیـف   ]14/1[ الرضـا  أخبـار  عیـون  مقّدمـۀ  در  کـه  دارد  علیهـم _  اهلل 

کـه چنیـن اسـت: قصیـده ای دیگـر در بـارۀ آن امـام؟ع؟ سـروده 
کرده است! که برخاسته، به شتاب، روی به راه  ای زائری 

و همچون برقی که می درخشد، رهسپار است.

ک مرا به موالیم رضا در طوس برسان! سالم پا

همان سبط پیامبر مصطفٰی، زادۀ وصی مرتضی.

ک دارد. همو که عّزتی بلند و شکوهی تابنا
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از جانب مخلصی که والی او را وظیفۀ واجب خود می داند، بگو:

در سینه ام سوز حرارتی است که قلبم را سخت بیمار کرده است.

سوزی از ناصبیان که دل دوستاران اهل بیت را بیمار وانهاده اند.

کنایه، در حالی که از ایشان روی برتافته ام. من از ایشان به صراحت نام بردم، نه با 

با ایشان از روی دشمنی رویارو گشتم و پروا ندارم که گویند رافضی گشته است.

خوشا دورافکندنم کسانی را که از روی دشمنی، شما را وانهادند و خصمتان گشتند.

گر می توانستم، خود به زیارت موالیم رضا می رفتم، هرچند بر اخگر شوره گز. ا

اّما زنجیر سختی هایی که برایم پیش آمد، مرا در بند کرده است.

پس به جای زیارت و عوض آن، در مدح وی می سرایم؛

گیرد. و آن را چون امانتی وارد شونده به درگاه رضا می فرستم تا مورد قبول قرار 

ابن عّباد از این مدح شفاعتی را آرزو دارد که رد نخواهد شد.

حکایت های نادر و شگفت دربردارندۀ بزرگواری های صاحب

کـه روزی صاحـْب نوشـیدنی خواسـت؛ پـس برایـش پیالـه ای آوردنـد.  1. حکایـت شـده 

کـه مسـموم  گفـت: »آن را ننـوش  چـون خواسـت آن را بنوشـد، یکـی از نزدیـکان ویـژه اش بـه او 

آن  بـه  صاحـب  پـس  بـود _  ایسـتاده  جـا  همـان  نوشـیدنی  آورنـدۀ  غـالِم  آن  و   _ اسـت!« 

کـه  کـس  بـر همـان  گفـت: »آن را  گفتـارت چیسـت؟«  گفـت: »گـواه درسـتی  هشـداردهنده 

کار را مجـاز و حـالل نمی دانـم.« گفـت: »پس  برایـت آورده، بیازمـای!« صاحـب گفـت: »ایـن 

جایـز  حیـوان  سـم[  بـا  کشـتن  ]و  کـردن  »ُمثلـه  گفـت:  صاحـب  بیازمـای!«  مرغـی  بـر  را  آن 

گفت: »از  کنند؛ و به آن غالم  نیسـت.« سـپس آن پیاله را بازگرداْند و دسـتور داد تا وارونه اش 

نـزد مـن بیـرون رو و دیگـر بـه خانـه ام پـای مگـذار!« و فرمـان داد تـا همچنـان مسـتمّری او را 

کـردِن روزی، پسـتی  کنـار نتـوان زد؛ و کیفـر دادن بـا قطـع  بپردازنـد؛ و گفـت: »یقیـن را بـا شـک 

دباء: 185/6[
ُ
و فرومایگی است.« ]معجم األ

کـه دارای فرزنـدی پسـر شـده و از او  ی نامـه نوشـت و خبـر داد  2. یکـی از علویـان بـه و

خواسـت تـا بـرای آن فرزنـد نـام و کنیـه ای بگـذارد. صاحـب بـا خـّط خویـش در نامـۀ او چنین 
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نگاشـت: »خداونـد تـو را بـا ایـن تک سـوار نورسـیده و طالع خجسـته، سـعادتمند فرماید! پس 

همانـا بـه خـدا سـوگند! خـدای چشـم تـو را از روشـنایی و جانـت را از شـادمانِی پایـدار لبریـز 

کنیـه اش را ابوالحسـن ِنـه تـا  فرمـود. نامـش را علـی بگـذار تـا خـدا یـادش را بلنـدی بخشـد؛ و 

ی فضیلـت جـّدش و خجسـتگی بختـش را آرزو  گرداَنـد! مـن بـرای و کارش را نیکـو  خداونـد 

کـه صـد مثقـال طـال دارد و قصـدم  می کنـم و بـرای زدودن چشـم زخم از او، دینـاری می فرسـتم 

کنـد و همچـون طـالی  کـه صـد سـال زندگـی  کار، زدن فـال نیـک اسـت؛ بدیـن امیـد  از ایـن 

گواری هـای روزگار رهایـی یابـد! و السـالم.« ]یتیمـة الّدهـر: 231/3[ نـاب، از نا

کـرد.  درخواسـتی  او  از  آن،  در  و  نوشـت  نامـه ای  ی  و بـه  صاحـب،  یـاران  از  یکـی   .3

صاحـب بـه خـّط خویـش بـر آن نامـه فرمـان نگاشـت؛ اّمـا چـون نامـه بازگشـت، آن فـرد فرمانی 

فرمـان  خویـش  خـّط  بـه  نامـه  همـان  در  صاحـب  کـه  بـود  رسـیده  خبـر  به تواتـر  ندیـد.  آن  در 

نگاشـته؛ پـس آن مـرد نامـه را بـه ابوالعّبـاس َضّبـی سـپرد و او پیوسـته در آن نگریسـت تـا بـه 

آن فرمـان دسـت یافـت کـه تنهـا یـک الـف بـود. در نامـه آمـده بـود: »فـإن رأی موالنـا أن ینعم بکذا، 

گـر سـرور مـا صـالح بینـد کـه چنیـن نعمـت بخشـد، انجـام دهـد.( و صاحـب  َفَعـَل.« )= پـس ا

پیـش از َفَعـَل الفـی نهـاده بـود، یعنـی: أفعـل )= انجـام دهـم(. ]یتیمـة الّدهـر: ص233[

کرد و برایش چنین نوشت: 4. صاحب، عطری در سینی نقره به ابوهاشم علوی هدیه 
کند و از نور اشراقی ات1 پرتو برگیرد. این غالم من به »رواق« تو فرود آمد تا زیارتت 

کـه عّطـار از ُخلـق و خویـت بـه سـرقت بـرده،  کـه برایـت پیشـکش فرسـتاده ام، آن را  از عطـری 

پذیـرا بـاش!

که آن را با ظرفی بپذیری، پس یک سـینی بر سـینی های  و ذوق و نکته سـنجی ایجاب می کند 

خود بیفزا!  ]یتیمة الّدهر: 236/3[

صاحـــب  خانـــۀ  در  پیرامونیـــان  و  خادمـــان  همـــۀ  بـــه  زعفرانـــی  ابوالقاســـم  روزی   .5

گوشـــه ای  گرانبهـــا و رنگارنـــگ بـــر تـــن دارنـــد. پـــس در  کـــه جامه هـــای خـــز  نگریســـت و دیـــد 

کهن. )ن.( 1. اشاره ای است لطیف به »رواقیان« و »اشواقیان« در فلسفۀ 
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گفتنـــد: »او در  ی پرســـید؛  ــارۀ و کـــرد. صاحـــب در بـ ــاز  گرفـــت و نوشـــتِن چیـــزی را آغـ ــاره  کنـ

ــت  ــی مهلـ ــد!« زعفرانـ یـ ــن بیاور ــزد مـ ــت: »او را نـ گفـ ــت.«  ــتن اسـ ــغول نوشـ ــای، مشـ ــالن جـ فـ

ـــا  کنـــد؛ اّمـــا صاحـــب او را بـــا شـــتاب خواســـت و فرمـــان داد ت کامـــل  ـــا نوشـــته اش را  خواســـت ت

گفـــت: »خداونـــد،  ی آمـــد و  ی بـــود، بســـتانند. زعفرانـــی نـــزد و کـــه در دســـت و کاغـــذی را 

صاحب را تأیید فرماید:
که گل آن گاه  گردد؛  گفته اسـت بشـنو تا بیشـتر مایۀ اعجابت  که آن را  این سـروده را از آن کس 

زیبا اسـت که بر شـاخه باشـد.«

ی بیت هایـی از سـروده اش  گفـت: »ای ابوالقاسـم! شـعرت را بخـوان!« پـس و صاحـب 

را بـر او خوانـد:
کـه مـال  دیگـران، جـز تـو، اندوختـۀ خـود را مایـۀ غنـا می داننـد و آزمنـدی فرمانشـان می دهـد 

اندوزنـد.

اّما تو ای زادۀ عّباد که مایۀ امید همگانی! بذل و بخششت را مایۀ کامیابی می دانی.

خیر و بخشـش تو برای همگان در دسـترس اسـت، خواه برای آن که دسـت پیش آورده و خواه 

آن که دسـت فروبسته است.

همـگان را بـا گونه هـای بخشـش خویـش فروپوشـاندی؛ پـس کم تریـن سـهم ایشـان از عطایـت 

توانگری اسـت.

کـه شـکرگزارترند عاجـز و زبان بسـته  را  آنـان  و  از همـه شـاعرترند، خامـوش نهـاده  کـه  را  آنـان 

کـرده ای.

ای آن که عطاهایش توانگری را در دست دوران و نزدیکان می نهد!

خیـال  در  هماننـدش  کـه  پوشـانده ای  جامه هایـی  چنـان  را  زائرانـت  نیـز  و  درگاهـت  مقیمـان 

. نگنجـد

همۀ پیرامونیانت با گونه های جامۀ خز در رفت و آمدند، جز من.

برابر با عادتم، از مقّرری خود یاد نمی کنم که خوب است نیکو شود. 

گفـت: ›ای  ی  کـه مـردی بـه و گفـت: »در حکایـات معـن بـن زائـده خوانـده ام  صاحـب 

ی فرمـان داد تـا او را شـتری و اسـبی و قاطـری و االغی و کنیزی دادند.  امیـر! مـرا َمرکبـی ده!‹ و
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کـه خداونـد َمرکبـی جـز این هـا آفریـده، تـو را بـر آن سـوار  گـر می دانسـتم  گفـت: ›ا سـپس بـه او 

شـلوار،  جلیقـه،  پیراهـن،  باالپـوش،  خـز:  جامه هـای  از  کـه  دادیـم  فرمـان  نیـز  مـا  می کـردم.‹ 

گر جامۀ خز دیگری  عمامه، دسـتمال، ردای نقش دار، ردای سـاده، و جوراب به تو دهند؛ و ا

می شـناختیم، آن را نیـز بـه تـو عطـا می کردیـم.« سـپس دسـتور داد تـا او را بـه خزانـه بردنـد و آن 

ی در آن هنـگام افـزون شـد، بـه  ک و یختنـد و آن چـه را از پوشـا ی ر خلعت هـا را بـه سـراپای و

غالم او دادند. ]یتیمة الّدهر: 227/3[

6. ابو َحْفـص َوّراق اصفهانـی بـه صاحـب نوشـت: »خداونـد ایـام پایـداری سـرور بـزرگ 

گـر یادکـرد بـرای مؤمنـان سـودمند نبـود و جنبـش شمشـیر بـه  گرداَنـد! ا مـا، صاحـب، را دراز 

یـاری شمشـیر از نیـام کشـیدگان نمی آمـد، یـادی بـه میـان نمـی آوردم و زبـاِن ُبرنـدۀ شمشـیر را 

بـه جنبـش درنمـی آوردم. اّمـا انسـاِن نیازمنـد از سـر ضـرورت، بـرای دسـتیابی بـه خواسـته اش 

شـتاب مـی ورزد و نـزد بخشـندۀ سـخاوتمند اصـرار می کنـد. وضـع و حـال این بندۀ سـرورمان 

گنـدم، ناسـاز اسـت و موش هـای خانـه اش از  _ خداونـد تأییـدش را پایـدار فرمایـد! _ از لحـاظ ذخیـرۀ 

کـه  درآمیـزد  کسـانی  بـا  را  بنـده اش  کـه  دانـد  صـالح  مـا،  سـرور  گـر  ا پـس  کوچیدنـد.  جـا  آن 

کند!« سراشان پرنعمت است و بار سفر برنبسته اند، به خواست خدای تعالی چنین 

گفتی  ی، به خّط خود چنین نگاشـت: »ای ابو َحْفص! نیک سـخن  صاحب در نامۀ و

کنیـم. پـس موش هـای خانـه ات را بـه نعمـت و برکـت مـژده ده و آنـان را از  و مـا نیـز نیـک رفتـار 

گـردان! همیـن هفتـه گنـدم بـه تـو خواهد رسـید و از دیگـر هزینه هـای زندگی نیز  قحطـی ایمـن 

بـه خواسـت خـدای تعالی بازداشـته نخواهی شـد.« ]یتیمـة الّدهر: 232/3[

7. از ابوالحسـن علـوی همدانـی، مشـهور بـه وصـی، نقل شـده اسـت: »چون به سـفارت 

کـه بـا چـه سـخنی بـا صاحـب رو  کـردم  ی نهـادم، اندیشـه  از سـوی سـلطان، بـه سـوی ری رو

کـه در لشـکرگاه، بـه اسـتقبال مـن آمـد  کـه پسـندم افتـد، نیافتـم. آن گاه  بـه رو شـوم؛ و سـخنی 

و سـر اسـب هایمان بـه هـم رسـیدند، ایـن سـخن بـر زبانـم جـاری شـد: ›ایـن نـه آدمـی اسـت؛ ایـن 
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گر سـخن مرا  ی گفـت: ›همانـا مـن بـوی یوسـف می یابـم؛ ا جـز فرشـته ای بزرگـوار نیسـت.‹ ]یوسـف/31[ و

کـه فرزنـد فرسـتادۀ  گفـت: ›خـوش آمـدی ای فرسـتاده ای  خطـا نشـمارید.‹ ]یوسـف/94[ سـپس 

کـه فرزنـد وصـی پیامبـری!‹« ]یتیمـة الّدهـر: 237/3[ خدایـی؛ و ای وصـّی 

گرفتـار شـد. چـون از تشـت برمی خاسـت، ده دینـار در  8. صاحـب در اهـواز بـه اسـهال 

کـه بیمـاری  ی ملـول نگردنـد. آنـان نیـز دوسـت داشـتند  کنـار آن می نهـاد تـا خدمتـکاران از و

ی ادامـه یابـد. چـون عافیـت یافـت، نزدیـک بـه 50000 دینـار صدقـه داد. ]البدایـة و الّنهایـه:  و

]360/11

کـه هـرگاه صاحـب آب یـخ  9. در یتیمـة الّدهـر ]233/3[ از ابوَنصـر بـن مرزبـان نقـل شـده 

می نوشـید، در پـی آن می گفـت:
صدای جرینگ جرینگ برخورد یخ در آب گوارا، حمد و سپاس را از ژرفای قلب آدمی برمی آورد.

کن!« سپس می گفت: »بارخدایا! لعنت بر یزید را تازه 

کـه ابن حضیـری در مجلـس شـبانۀ صاحـب حاضـر  دبـاء ]255/6[ آمـده 
ُ
10. در معجـم األ

ی برون آمد. پس شـرمنده شـد  ی چیره گشـت و بادی صدادار از و می شـد. شـبی خواب بر و

و دیگـر در آن مجلـس حاضـر نشـد. صاحـب گفـت: »از من به او برسـانید:
ای ابن حضیری! به سبب ماجرای همانند نالۀ نی و عود، شرمنده از پیش ما مرو؛

زیـرا ایـن بـادی اسـت کـه نمی توانـی آن را نگـه داری؛ چـرا کـه تـو سـلیمان بـن داوود نیسـتی ] کـه 

بـاد در تسـخیر او بـود[«

سخنانی درخشان از صاحب که همچون َمَثلند

گوهر تازه برمی آوَرد. یای شیرین عطا خواهد،  که از در _ هر 

گردد. گشوده  ی او  گشاده باشد، زبان  خواسته ها به رو که دستش به بخشش  _ هر 

کند، سزاوار عذاب باشد. کفران  که نعمت را  _ هر 

ید، جز شمشیر آن را درو نکند. گوشتش بر حرام رو که  _ هر 
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گوید. ی سخن  که روزگاِر سالمت او را بفریبد، زبان ندامت با و _ هر 

که اشارۀ اندک او را نجنباَند، عبارت بسیار سودش ندهد. _ هر 

گردند. که جایگزین مال های مقّرری  _ بسا سخنان لطیف 

کـه در او  گـردآورده، بیـرون ریـزد و از هـر ظـرف همـان تـراود  کـه در خـود  _ سـینه آن چـه را 

است.

گوشۀ چشمی از سخن بی نیازش سازد. کند و  کفایت  _ خردمند را اشارۀ چشمی 

گاه پنهـان می شـود و دوبـاره سـربرمی زند؛ و بوسـتان گاه می افسـرد و دیگـر بـار  _ خورشـید 

بـرگ تازه برمـی آوَرد.

_ مـاه نهـان می گـردد و سـپس طلـوع می کنـد؛ و شمشـیر هـم گاه کارگـر نمی افتد و سـپس 

جـدا می کند.

گفت وگـو اسـت و نادانـی، ارمغـاِن دوری از دیگـران و تـرک  _ دانـش، رهـاورِد بحـث و 

علمـی[. ]ی  کـره  مذا

گردد، در جان پایدار می شود. گوش تکرار  _ چون سخن در 

_ دل های راست و درست، بلیغ تر از زبان های فصیح هستند.

که میوه در فصل خود خوش می افتد. _ هر چیز در وقت خویش نیکو است؛ چنان 

یت ها بازگرداندنی. گسترده اند و عار _ آرزوها 

که خدای تعالی فرموده، سودمند است. _ یادکرد، اثر دارد و چنان 

_ پشـت شمشـیر نـرم اسـت، اّمـا َدم آن تیـز و سـخت؛ و پشـت مـار نرم تـر اسـت و نیشـش 

سـخت تر.

یخت. گردن ها آو کارهای دشوار نمی توان رشتۀ مّنت بر  _ جز با انجام دادن 

گاه پایداری، لغزش. گاه بردباری، خواری است؛ و   _

ی، بلکه  ی، بلکه عیار ارزش او اسـت؛ و زبان فضیلت و _ نوشـتۀ انسـان، عنوان خرد و

ی دانش او است. ترازو
73/4
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کـردن از عالمت هـای بخـل؛ و تأخیر  _ وفـا بـه پیمـان از نشـانه های شـرافت؛ امـروز و فـردا 

در بـرآوردن وعـده، از نشـان های خلـف وعده اسـت.

کـه بـه تأخیـر افتـد و  کـه خالـص و فـراوان باشـد؛ و بدترینـش آن  _ بهتریـن نیکـی آن اسـت 

ناصافـی یابـد.

ی نشـانه های ظاهـری، درنـگ نمی گیـرد و شـناخت  _ شـناخت انسـان ارجمنـد از رو
ی نشـانه ها، بـه خطـا نمـی رود.1 شـرارت از رو

کنـد؛ پـس بایـد بـر دهـان چنیـن پارس کننـده ای سـنگ  گاه سـگ در برابـر مـاه عوعـو   _

افکنـد.

که به امید خون خواهی، در ورطۀ لغزش افتند! کسان  _ بسا 

_ برخـی از وعده هـا چـون شـراب در ُخـم اسـت] کـه هـر چـه بمانـد، مطلوب تـر می شـود[؛ 

و برخـی چـون درخشـش سـراب.

که تیرها نمی رسند. گاه سخن به جایی می رسد   _

گویاتر از زبان سپاس باشد. کوتاهی،  که اقرار به  _ بسا 

گویاتر باشد. _ چه بسیار خودداری از درازسخنی، در آشکارسازی ]مقصود[ و داللت 

کاری است. _ هر انسانی را آرزویی و هر زمانی را 

گر نه، شمشیر جالیافته سود دهد. گر سخن نیکو سودمند افتد چه بهتر و  _ ا

_ دلیـر اسـت، اّمـا نـه همچـون عمـرو ]بـن معدی کـرب؛ آن قهرمـان نامـی عـرب[ و بـر او 

ماتـم  گیرنـد، اّمـا نـه بـه سـان صخـر ]بـن عمـرو[2� 

کوچک. _ بر تو پوشیده نماَند تفاوت میان پیران و نوجوانان، و بازها و الشخوران 

1. آن چه در متن آمده اندکی ابهام دارد و ممکن است این عبارت معنای دیگری نیز داشته باشد. )ن.(

یم، اسـت که در حـدود 10 پیش از هجرت، 
َ
2. وی صخـر بـن عمـرو بـن الحـارث بـن الشـرید، از دالوران و جنگاوران بنوُسـل

گریسـت تا نابینا  بر اثر جراحت میدان نبرد، کشـته شـد. خواهر وی، خنسـاء، شـاعر بود و او را بسـیار رثا گفت و چندان 
گشت. )ن.(
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کفران نعمت ها، عنوان عذاب و نقمت ها است.  _

_ انکار نیکی ها، سبب مصیبت ها است.

کَند. کردن  احسان و نیکی، نعمت ها را می پرا _ انکار 

گیـرد؛ مجـروح التیـام پذیـرد؛ خمیـده اعتـدال یابـد؛ و خفتـه  کـه ناتـوان نیـرو  گاه شـود   _

گـردد. بیـدار 

_ سینه چون به تنگ آید، آه برآوَرد؛ و انسان چون نیازمند شود، ِشکوه نماید.

کس خواستۀ دیگران را برآورده نکند و دست طلب را جواب اطاعت ندهد. _ همه 

گناه پیشه  گنهکار در آتش بسوزد و نیک کردار به سبب  که بی گناه به سبب  گاه شود   _

گرفتار آید.

_ همـه کـس کـه خواهـان حـق اسـت، بـه او داده نشـود؛ و همـه کس که جهِت ابـر باران زا 

را پـی می گیـرد، از آن، بـاران به او نمی رسـد.

َثعاِلبـی )یتیمـة الّدهـر ]281/3[( هماننـد ایـن گفتارهـای حکیمانه را بسـیار آورده و سـرور 

کرده است. ما، امین، )أعیان الّشیعه ]354/3_356[( همۀ آن ها را یاد 

این اسـت نمونۀ شـیعه و َمَثل هایش؛ این اسـت وزیر شـیعه و سـخنان حکمت آمیزش؛ 

ـم 
ّ
گفتـارش؛ ایـن اسـت متکل ایـن اسـت فقیـه شـیعه و ادبـش؛ ایـن اسـت دانشـور شـیعه و 

شـیعه و سـخنش؛ ایناننـد مـردان شـیعه و ایـن اسـت افتخارهـای برجـای مانـده و آثارشـان. 

پس شیعۀ آل اهلل باید چنین باشد؛ وگرنه، شیعه نیست!

وفات وی
صاحـب، شـامگاه پنجشـنبه و شـب جمعـه بیسـت و چهـارم صفـر سـال 385 در ری 

گـرد  ی  درگذشـت و چـون وفـات یافـت، شـهر و بازارهایـش تعطیـل شـد و مـردم بـر در قصـر و

کشـیدند. فخرالّدولـه و دیگـر فرماندهـان حضـور  آمدنـد و بیـرون آمـدن جنـازه اش را انتظـار 

کنندگانـش از  ی بـر دوش حمـل  کردنـد. پـس چـون جنـازۀ و یافتنـد و لباسشـان را دیگرگـون 

در بیـرون شـد تـا بـر آن نمـاز بگزارنـد، همـۀ مـردم بـه احترامـش برخاسـتند و یک صـدا بانـگ 
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یدنـد و بـر صـورت خـود نواختنـد و تـا  برداشـتند و زمیـن را بوسـه دادنـد و جامه هاشـان را در

گـزاْرد  ی نمـاز  گریـه و زاری بـا صـدای بلنـد پرداختنـد. ابوالعّبـاس َضّبـی بـر و نهایـِت تـوان بـه 

و فخرالّدولـه پیشـاپش جنـازه پیـاده راه سـپْرد و چنـد روز در خانـۀ خویـش بـه سـوگ نشسـت. 

که به اصفهان  یخته شـد تا آن گاه  ی، جنازه اش با زنجیر در خانه ای آو پس از نمازگزاری بر و
گشـت.1 یـه خواننـد، دفـن  کـه آن را بـاب َدِر گنبـد  انتقـال یافـت و آن جـا، در بارگاهـی دارای 

گویـد: »آن بـارگاه تـا امـروز نیـز آبـاد اسـت و نـوادگان  ـکان ]وفیـات األعیـان: 231/1[ 
ّ
ابن خل

الجّنـات  )روضـات  سـید  می کننـد.«  رسـیدگی  بـه  آن[  ماننـد  ]و  کاری  سـفید  بـا  وی  دختـرِی 

]41/2_42[( گفتـه اسـت: »مـن گویـم کـه آری؛ ایـن بـارگاه هنـوز نیز آباد اسـت.  قدری پاشـیدگی 

مـه، محّمدابراهیـم کرباسـی، در این زمان فرمـان داد تا 
ّ

و ویرانـی بـدان راه یافتـه بـود کـه امـام عال

یـارت آن را  آن را نوسـازی نمودنـد و خـود، در عیـن ناتوانـی، هـر هفتـه یـا هر ماه یـا دو ماه یک بار ز

تـرک نمی گویـد. در روزگار مـا، آن جـا را دروازه طوقچـی و میـدان کهنـه گوینـد و مـردم بـه زیارتش 

تبّرک جویند و نزد مزارش، از خدای تعالی حاجت می طلبند.«

کنایـه از پیشـامدهایی   کـه منّجمـان بـه  گفتـۀ َثعاِلبـی )یتیمـة الّدهـر ]327/3[( آن گاه  بـه 

ی سـرود: گفتنـد، و ی رخ می دهـد سـخن  کـه در سـاِل مـرگ صاحـب بـرای و
ای مالک جان ها و بدن ها! ای آفرینندۀ ستارگان و احکام نجومی!

ای تدبیرگر روشنی و تاریکی! انتظار ندارم که سیارۀ مشتری به من نعمت دهد.
و بیم ندارم که از بهرام )= مریخ( زیانی به من رسد؛ زیرا ستارگان فقط نشانه های راهنمایند.

و دانش تنها نزد خدای حکمران بسیار دانا است. ای پروردگار! مرا از بیماری ها دور دار؛
گناهان و خطاها. گزند رویدادهای زمانه بازم دار و نیز از عیب و زشتی باِر  و از 

بـه خاطـر دوسـتی مصطفـای بهره رسـان2، و همتـای وی، و خاندان گرامـی اش به من ببخش و 

عطا فرما!

کـه  1. سـید )أعیـان الّشـیعه ]329/3[( ایـن نـام را چنیـن آورده و در یتیمـة الّدهـر ]471/4[ و جـز آن بـا ذال آمـده؛ چنـان 
اندکـی بعـد در شـعر ابومنصـور لجیمـی خواهـد آمـد.

کـه همیـن درسـت اسـت و  2. در متـن »مصطفـی المعتـام« آمـده، ولـی در دیـوان صاحـب »مصطفـی المغنـام« درج شـده 
ترجمـه بـر ایـن اسـاس صـورت گرفـت. )ن.(
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در سـوگ صاحـب، قصیده هـای بسـیار سـرودند؛ از جملـه ابومنصـور احمـد بـن محّمـد 

کـه در آن، آمـده اسـت: لجیمـی قصیـده ای نونیـه سـرود 
ای کفایت بخـش  بـزرگ مـا هـرگاه نـزد تـو در می آمدیـم؛ و ای آن کـه هـرگاه نیازمنـد می شـدیم، 

بسـیار می کـردی! عطـای  
کنار نهاد. که روزگار از آن سر باززده و اراده اش خواست ما را  برای تو چیزی را می خواستیم 

کـه  کـم می دانـم[ تـا ایـن  کار را بـرای تـو  کار راضـی نبـودم ]زیـرا ایـن  گریبـان دریـدم؛ ولـی بـه ایـن 
سـوز جگـر را رفیـق خـود سـاختم.

گر در اندوه تو خود را می کشتم، به ادای حّق ]تو[ نزدیک تر بود. ا
ح ده و روشـن کـن؛ کـه تـا زنـده بـودی، نیـز  امـری را کـه در آن ابهـام و اشـکال هسـت بـرای مـا شـر

فـراوان از تـو فیـض بردیم.1 
گور را آباد و شهرها را دگرگون کردی؟ مگر تو انصاف پیشه و عادل نبودی؛ پس چرا 

چگونـه ایـن مـردم را تنهـا رهـا نمـودی و طبـع و حالشـان بـه وضعـی دگرگونـه بازگشـت؟ آن چـه از 
عنایـت تـو می دانسـتیم، ایـن نبود.

کـه خـود آقایـی  کرده انـد؛ پـس از آن  گشـته  و مـا را بنـدۀ خویـش  کنـون فرومایـگان بـر مـا چیـره  ا
می کردیـم.

گردد، کند و به چشمانمان رسد و سیل اشک جاری  گر این ماتم به دل ها رسد و آن را ذوب  ا

بـاز هـم حـّق ایـن مصیبـت را ادا نکـرده؛ اّمـا بـا گذشـت روزگار درمی یابیـم کـه چـه کسـی را از کـف 

داده ایـم. )یتیمـة الّدهـر: 375/4 ]471/4[(

گفته است: ی  همو در قصیده ای، در سوگ و
کـه هـرگاه دانـش و بخشـش نایـاب می شـد، بـه هـر دو از دسـت و دهـان وی دسترسـی  رفـت آن 

می یافتیـم.

رفت آن که چون در همۀ آفریدگان اندیشیدم، بازگشتم و همانند وی کسی نیافتم.

بخشش و کافی الکفاة با هم در گور خفتند تا با هم مأنوس بمانند.

ک آرمیدنـد. )یتیمة  آن دو در زندگـی بـا هـم بودنـد و در گورسـتان بـاب ذریـه نیز همراه هم در خا

الّدهر: 375/4 ]471/4[(

یـم. پـس آن هـا را برای ما پاسـخ  کنـون نیـز سـؤاالتی دار 1. یعنـی همـان سـان کـه در زمـان حیاتـت مبهمـات را پاسـخ گفتـی، ا
ده، هماننـد زمـان حیاتـت. )ن.(
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برخـی از ایـن ابیـات گاه بـه ابوالقاسـم بـن ابی العـالء اصفهانـی، همـراه حکایـِت خوابـی 

ی، نسـبت داده می شـود. از و

کـه َثعاِلبـی  نیـز از جملـۀ آن هـا، قصیـدۀ نونیـۀ ابوالقاسـم بـن ابی العـالء اصفهانـی اسـت 

)یتیمـة الّدهـر: 263/3 ]329/3[( ابیاتـی از آن را آورده اسـت:

گویـم، نتوانـم صفـات نیـک تـو را  کفایتگـر حکمرانـی! هرچنـد بسـیار تـو را بسـتایم و مرثیـه  ای 

کنـم. کـه بایـد، وصـف  چنـان 

تـو از همـۀ صفت هـا برتـری؛ پـس هـر کـه رثایت گویـد، هر صفت زیبا کـه برایـت آوَرد، در حقیقت 

عیب گفتن است.

تنها تو نمردی؛ بلکه همۀ فرزندان حّوا، بل همۀ دنیا و همۀ دین مرد.

کـه درگذشـتی، از پـی دوشـیزگان زیباچشـم باحیـا، نوحه گـران عالـم بـاال نیـز بـر تـو  از آن هنـگام 

ندبـه سـرکردند.

کمان. بخشش ها و صله ها نیز بر تو گریستند، همان سان که مردمان و حا

کنـون از تـرس بـر جـای خـود نشسـته بودنـد، برخاسـتند و از پـس مرگـت  کـه تـا  سـعایت کنندگان 

لعنت شـدگان بیـدار شـدند.

کنـده شـدند؛ زیـرا سـلیمان رفت، و شـیاطین از  مـردم را شـگفتی نیایـد از ایـن کـه اینـان دوبـاره پرا

بنـد رها شـدند.

کـه َثعاِلبـی )یتیمـة الّدهـر: 254/3  نیـز از آن هـا، قصیـدۀ دالیـۀ ابوالفـرج بـن میسـره اسـت 

کـرده اسـت: ]329/3[( بخشـی از آن را یـاد 

گرچـه ایـن مصیبـت  گـر جان هـای دیگـر را بـه جـای او می پذیرفتنـد، جان هـا فـدای او می شـد،  ا

کـه بتـوان بـرای آن فدایـی داد. بزرگ تـر از آن اسـت 

اّما مرگ دارای چشمی تیزبین است که برای جدا کردن خوبان تالش فراوان می کند.

کنون بـه رغم میل خویش، باید دو جامۀ  بـه روزگار بگـو: در حقیقـت مصیبـت بـر خـود تو رفت و ا

کنی. عزا بـر تن 

حال که نهایِت مصیبت ها را به بار آوردی، رونق بازار خود را هم در معرض کساد قرار دادی.

کـه َثعاِلبـی ]یتیمـة الّدهـر: 330/3[ ایـن بیت هـا را از آن یـاد  و نیـز دالیـۀ ابوسـعید رسـتمی 
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نموده اسـت:
آیـا پـس از  فرزنـد عّبـاس ]= صاحـب[ دیگـر امیـدواری، اشـتیاق بـه شـب َرِوی ]بـرای رسـیدن بـه 

کسـی از بخشـنده ای چیـزی می طلبـد؟ خانـۀ صاحـب[ نشـان می دهـد یـا 

ک شـوند؛ پس دیگـر تا هنگام  خداونـد خواسـت جـز ایـن کـه امیـد و بخشـش نیـز با مـرگ او در خا

رسـتاخیز بازنخواهند گشت.

کـــه َثعاِلبـــی )یتیمـــة الّدهـــر: 254/2  ـــن احمـــد طبـــری  همچنیـــن المیـــۀ ابوفیـــاض ســـعید ب

]330/3[( آورده اســـت:

یار من! چگونه آسـایش تو را در بر گرفت، حال آن که روزگار نه از کسـی درمی گذرد که آرام باشـد 

و نـه خود آرامش می گیرد؟

روزگار هر روز در میان فرزندانش بانگ می زند: برخیزید که هنگام کوچ کردن جّدی شد!

مـردم دو دسـته اند: برخـی در انتظـار و غفلـت؛ و برخـی بـه سـرعت پـا پیـش می نهنـد چـون ]بـه 

کوچیـدن[ خوانـده شـوند.

گویا آنان که می روند و آنان که می مانند، همانند دسته هایی هستند که از پی هم می روند.

ایشان کاروانیانی بی شترند و سفر کردگان بی بازگشت.

جام مرگ در میانشان چرخانده می شود، همان سان که باده نوشان جام را می چرخانند.

بی آن که ساربان پیدا باشد، آوازخوانی ایشان را به سوی وعده گاه بانگ می دهد.

آیا ندیدی که گذشتگان ما درگذشتند و دیِو روزگاْر آنان را درربود؟

ناله هـا  نیـز  مـا  نـداد.  ثمـر  چاره جویی هاشـان  اّمـا  بگریزنـد؛  مـرگ  از  کـه  جسـتند  چاره هـا  آنـان 

سرکردیم؛ اّما نالۀ ما سودی نبخشید.

روزگار همین است: عمرها در گذر است؛ سال ها می گذرند و سال، به جای خود بازنمی گردد.

هرچنـد خـوش نداریـم و بیـم ورزیـم، پیـک روزگار بـه سـراغ مـا نیـز می آیـد و هیـچ خواهشـی را 

نمی پذیـرد.

راه روشن است و مردمان را به تغییر دادنش هرگز راهی نیست.

به هستی ات سوگند! همۀ عمر جز زمانی اندک نیست و پس از آن روزگاری بس دراز است.

گـــذارده  ـــان را در اندوهـــی ســـخت وا کـــه مســـلمانان اســـالم را وانهاده انـــد و اســـالم نیـــز آن می بینـــم 

اســـت.
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می بینم که خورشید نیمروز رو به خاموشی است؛ گویا پرتو آن ]همچون[ چشم خسته است.

می بینم که ماه تابنده فروخفته و آن را نوری نمانده و زار و نزار شده است.

گویـا ایـن بلندنشـین ها هـم  کم نـور و بسـته شـدند؛  ک چشمانشـان  کـه سـتارگان تابنـا می بینـم 

گشـته اند. یک چشـم و چپ چشـم 

می بینم که چهرۀ زمانه و هر چهرۀ دیگر از این اندوه سخت، شکسته است.

می بینـم کـه کوه هـای بلنـد از ایـن ماتـم چنـان بـه تپـش افتـاده که چیزی نمانـده آب شـود یا به 

حرکـت درآید.

این فضا تیره و مضطرب گشته؛ گویا از غمی سخت، بیمار شده است.

بـاد نیـز چنـان شـده کـه چون وزیدن گیـرد، دلنوازترینش بادی سـوزان و گواراترینش بادی سـرد 

و شـرجی است.

پایـان  نیـز  آن  بـا  اّمـا خشکسـالی  کرده انـد؛  جـاری  اشـک  وادی  و  هـر دشـت  در  انبـوه  ابرهـای 

نمی یابـد.

نوحه  گری به دنیا، خبر مرگ جوانش، همان امین خدا را، داد؛ پس دنیا جوان مرده است.

کافی الکفاة درگذشت؛ پس هر آزادۀ عزیز در پی مرگ او به ذّلت افتاد. بانگ زد که 

ک سرمه شد. بانگ زد که پناه نیازخواهان درگذشت؛ پس هر چشمی از خار و خاشا

اسـتقبالش  بـه  بادهـای خنـک  کـه  اسـت  بهشـت  نسـیم  مـزارش در سـحرگاهان،  نسـیم  گویـا 

می آینـد.
ک؟ کاروانیان رسد، گویند: این ُمشک ساییده است یا غبار خا همان نسیم که چون به مشام 

ای ماه مکارم و واالیی ها! برایم بازگو که چگونه بدین زودی افول کردی.
کـه همـه را بـه  کـه چگونـه آن ]مـرگ[ هول انگیـز تـو را در هـول و هـراس افکنـد و آن گاه آن  بازگـو 

گاه درمی ربایـد، پـس از عّزتـت تـو را درربـود؟  نـا
گون ریاسـت می کردی و ادارۀ امورشـان را به عهده داشـتی و صاحبان  ای آن که بر مردمان گونا

سـخن های خالف و شمشیر را لگام زدی!
کـه آن شـبان بـر تـو سـتم  کنـون  کـه از شـبان تیـره نـزد تـو شـکایت آورد، دادش را سـتاندی؛ ا هـر 

کسـی دادت را خواهـد سـتاند؟ رانـده، چـه 
گریه و زاری می شود. که بر مردگان   گریستند، چنان  دین و دنیا و اهل آن دو یکسره بر تو 

که در میان روزی خوارانت، روزی خوار  گریسـتند همان ها  شمشـیرها و نیزه های تیز و بران بر تو 

تو بودند.
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اسبان با نالۀ بلند بر تو گریستند و گریۀ آن ها شیهه های ناله خیزشان بود.
گریـۀ ایشـان انـدک اسـت ]و  دل هـای جهانیـان از سـوگ تـو متأّثـر و منقلـب شـده؛ اّمـا بهـره ات از 

اشـک آنـان سـودی بـه حالـت نـدارد[.
کـه بـه صاحـب خویـش وفـادار مانـده؛ ]ذوب شـده و[ روان اسـت و در پـِس آن  اّمـا مـرا دلـی اسـت 

جانـی اسـت کـه ]از تـن[ مـی  رود.
هر بیت که بر صفحه نگاشتم، مرواریدهای ریزندۀ چشم، آن را شست.

گر شـعرم از فرط بیخودی از خود، سسـت گشـته، عجب نیسـت؛ که این یکی از گناهانی اسـت  ا
که بیخودی مرتکب می شـود.

با اشک دیده این سطرها را قلم زدم؛ که اشکم بر تو تا همۀ روزگار می جوشد و می بارد.
روح خـود را آمـاده کـرده بـودم کـه هـرگاه برای جان تو عوضی خواهنـد، جان خویش را به عوض 

پردازم.

آیـا پـس از او بـا دیـده ای روشـن زنـده مانـم، حـال آن کـه بعـد از او حیـات برایـم تبـاه و بی وفایی و 

خیانـت به تو اسـت؟

از پس او زندگی برای من مرگی است سریع؛ و روزگارم زهری است کشنده.

دمادم از پروردگارت بر تو درود باد؛ درودی که نسیم بهشت آن را بر تو بوزاند.

گوید: که در آن  و نیز میمیۀ ابوالقاسم غانم بن محّمد بن ابی العالء اصفهانی 
زادۀ عّباد که مایۀ امید مردمان بود، درگذشت؛ یعنی همۀ فرزندان آدم درگذشتند.

کـه از ایشـان برتـر اسـت. )تتّمــة یتیمـة  ک قبـر تـو را بـا همـۀ مـردم روزگار سـنجیدم و دیـدم  خـا

)]140 و   139/5[  120/3 الّدهـر: 

گوید: که در آن، چنین  او را در سوگ صاحب، قصیده ای دیگر است 
که از دیدگانم  که ناله هایم آن را از تن بیرون می سـازد. این خون من اسـت  این جان من اسـت 

فرومی بارد.

کـه  گـوارا داشـت؛ و بـر پیـری در راه  کـه آبشـخورهایی  گریـه ام بـر آن جوانـی از دسـت رفتـه اسـت 

گاه هایـش خشـک و خالـی اسـت. چرا

روزگاری که پلکهایم بر آن از چشمۀ دیده گانم، آنچه ذوب شدۀ زندگانی ام بود، افشاند.

ــتان  ــا زمسـ ــای اشـــک و دل[ بـ ــتان ] گرمـ ــا اشـــک هایم، تابسـ ــم و بـ ــاد آن روزگاران، در درونـ از یـ

]درونـــم[ مالقـــات می کنـــد.
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خوشـی آن روزگار را باران های پرصدا،ابرهای پربار به ما بخشـیدند؛ ابرهایی سـیاه که شـبانگاه 

حرکـت می کنند.

آن باران هـا، بـاران آسـمان نبـود بلکه از بخشـش های صاحب بزرگوار، ابوالقاسـم امیـرزاده کافی 

الکفاة بود.

همـو کـه دو دوسـتش بـا هـم در مسـابقه بودنـد بـا یـک دسـت بـه عطا جویان احسـان می کـرد و با 

دسـت دیگر سرکشـان را مرگ می بخشـید.

عطایـش بهره هـای سرشـار را دربرمی گرفـت و شمشـیرش از جان هـای از دسـت رفتـه حکایـت 

می کـرد.

کــه در هــر توجــه و عنایــت، هــزاران هــزار چــون َطلحــة  و نیــز عطایــش آرامشــی را دربرداشــت 

الّطلحــات1 را بــه تــو می نمایاْنــد.

کـه یـار وی دوات بـود و پشـت دسـتش زیـر لبـان سپاسـگزاراِن بوسـه زن. ]تتّمــة  دسـتی داشـت 

الّدهـر: 140/5[ یتیمـة 

همچنیـن تائیـۀ دامـاد صاحـب، سـید ابوالحسـین علـی بن حسـین حسـنی، در رثای او 

که آغازش چنین است:

کرامت فلج گشت و جاِن واالیی ها درربوده شد. هال که در پی فقدان تو، دست 

خ برتابد. دیگر تاریکی را حرام باد که رخت بربندد و خورشید صبحگاه را مبادا که ر

سـزا اسـت کـه افتخـارات بـر کافـی الکفـاة بگرینـد؛ افتخاراتـی کـه هـرگاه جایـی نمایـان شـوند، بـر 

ستارگان درخشان مباهات ورزند.

ک است. همان سان که بخشش و کرامتش بزرگ و بشکوه بود، مصیبتش سنگین و دردنا

هال آیا به آفاق خبر رسیده که کدام غم روی نمود و کدام نعمت روزگار پشت کرد؟

کـدام انسـان را  کـه  ک می داندکـه چـه کـس را دربرگرفـت و چوب هـای آن تابـوت باخبرنـد  آیـا خـا

در خـود جـای دادنـد؟

هیچ ابِر دارای آذرخش را ندیدم که از سخاوت دستان تو حکایت کند، مگر این که ببارد.
گر جان های ما را به فدای تو می پذیرفتند، آن را به پای تو فدا می کردیم؛ و البّته کم بود.2 ا

1. وی طلحة بن عبداهلل بن خلف بن السعد خزاعی و از بخشندگان عرب در دوران اسالمی است. )ن.( 

دباء ]263/6[( و سید )الّدرجات الّرفیعه ]ص484[( آورده اند.
ُ
2. این قصیده را َحَموی )معجم األ
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کــه شــرح  نیــز ســید ابوالحســن محّمــد بــن حســین حســنی، معــروف بــه وصــی َهَمدانــی 

حالــش در یتیمــة الّدهــر آمــده، در ســوگ صاحــب ســروده اســت:
آن دوستار و هوادار خاندان ابوتراب درگذشت.

ک هم بستر گشته است.1 کنون با خا همو که برای اهل بیت چون کوهی سرافراز بود و ا

گوید: همو در سوگ صاحب 
خواب بر چشم ها حرام و اشک خون از آن ها سرازیر است.

بزرگی و دین و قرآن و اسالم بر وزیِر زادۀ عّباد اشک می گریند.
مکه و همۀ مشاعر و حاجیان و عبادت ها و احرام بر او می گریند.

گریانند. کنان آن و دّره و دشت و کوه هایش بر وی  مدینه و پیامبر و سا
کافی الکفاة، آن امام سرور دلیر، با ستودگی درگذشت.

بـا مرگـش واالیی هـا و دانـش از میـان رفـت؛ پـس واالیی هـا و دانـش را بـدرود بـاد! ]یتیمـة الّدهر: 
]336/3

کـه در بخـش شـاعران سـدۀ پنجـم از وی یـاد خواهـد  همچنیـن سـرور مـا، شـریف رضـی 

د آن 
ّ
شـد، او را در قصیده ای سـوگ سـروده که ابوالفتح عثمان بن جّنی )د. 392( در یک مجل

دبـاء: 31/5 ]112/12[( از آن یـاد کرده اسـت. از آن جا 
ُ

را شـرح نمـوده؛ چنـان کـه َحَمـوی )معجـم األ

که این قصیده در دیوان آن شـاعر بزرگوار  ]دیوان شـریف رضی: 201/2[ و در چندین فرهنگ نامه  

آمده، از آوردنش چشم می پوشیم. آغاز این قصیده که 112 بیت دارد، چنین است:

آیا این چنین مرگ پهلوانان را به زیر می کشد و زمانه کوه ها را فرومی ریزد؟

کننده ]ی دشـمن[  که خودشـان خوار  آیا بدین سـان شـیران مورد ضربه قرار می گیرند، در حالی 

بودند و از شـیر بچه گان و بیشـه ها پاسـداری می کردند؟

کـه فریادشـان بیـم در دل  گونـه شـیران را از پـای شکارشـان برمی خیزاننـد، از آن پـس  آیـا بدیـن 

همـگان افکنـده بـود؟

کـه حّتـی از دیـدرس  آیـا بدیـن سـان سـتارگان درخشـان از اوج بـه زیـر آورده می شـوند، از پـی آن 

آدمیـان بیـرون بودنـد؟

ی دانسته است. 1. ثعالبی )یتیمة الّدهر: 260/3 ]336/3[( این دو بیت را ضمن شرح حال وصی همدانی، از آِن و
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ی برگذشت و چنین سرود: پس از وفات صاحب، ابوالعّباس َضّبی بر خانۀ و
گرفته؛ آن پرده و آن پرده داران کجایند؟ ای درگاه! از چه روی اندوه و غم تو را فرا

ک شـده اسـت؟  ک، خـودش هـم خـا کنـون در خـا کـه روزگار از او در هـراس بـود و ا کجـا رفـت آن 

الّدهـر: 336/3[ ]یتیمـة 

کـه از پایه هـای مـورد  کـه اسـتدالل کسـی چـون صاحـب _  بـر خواننـدگان پوشـیده نماَنـد 

رجـوع در لغـت و ادب بـوده _ در نظـم و نثـر، بـه حدیـث غدیر بـر برتـری امیرالمؤمنین، حّجتی 

کـه معنـای مورد نظـر از کلمۀ مـوال، از امامـت و خالفت  اسـت نیرومنـد بـر درسـتی ایـن سـخن 

جدایـی نمی پذیـرد، چنـان کـه خـود ایشـان در نظر داشـته اسـت.

ح حال صاحب مأخذهای شر
یتیمة الّدهر )169/3_267 ]225/3_337[(

فهرست ابن ندیم )ص194 ]ص150[(

أنساب األشراف َسْمعانی ]30/4[، معالم العلماء ]ص10[

محاسُن أصبهان تألیف مافّروخی اصفهانی

نزهة األلّباء فی طبقات األدباء ]ص325[

یِخ ابن اثیر )37/9 ]510/5[( الکامل فی التار

دباء )168/6_317(
ُ
معجم األ

المنتظم ابن جوزی )179/7 ]375/14[

تجارب الّسلف ابن سنجر )ص243(

کان )78/1 ]228/1[(
ّ
وفیات األعیاِن ابن خل

مرآة الجنان یاِفعی )421/2(

البدایة و الّنهایه تألیف ابن کثیر )314/11 ]359/11[(

شرح درایة الحدیث تألیف شهید ]ص92[

نهایة األرب فی فنون األدب )108/3 ]113/3[(

هب )113/3 ]449/4[(
ّ

شذرات الذ
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معاهد الّتنصیص )162/2 ]111/4[(

غویین و الّنحاة تألیف سیوطی )ص196 ]449/1[(
ّ
ُبغیة الُوعاة فی طبقات الل

مجالس المؤمنین قاضی )ص324 ]446/2[(

بحار األنوار )264/10_267(

الّدرجات الّرفیعه تألیف سید علی خان ]ص482[

أمل اآلمل تألیف شیخ ما، حّر عاملی ]34/2[

لسان المیزان ابن َحَجر )415/1 ]461/1[(

کاظمی ]194/1[ تکملة الّرجال شیخ عبدالّنبی 

منتهی المقال ابوعلی )ص56 ]ص119[(

روضات الجّنات ]19/2[

تنقیح المقال تألیف شیخ ما، مامقانی )135/1(

أعیان الّشیعه )ج12 در 240 صفحه ]328/3_376[(

سفینة البحار قّمی )13/2 ]46/5[(

الکنٰی و األلقاب )365/2_ 371 ]403/2_409[(

الّطلیعه فی شعراء الّشیعه )ج1(

کامـل در اخبـار  ی را بـه نحـو  گویـد: »شـرح حـال و َحَمـوی )معجـم البلـدان: 8/6 ]7/4[( 

یـه یـاد نمـودم.« ابوحیـان توحیـدی )د. 380( را رسـاله ای اسـت بـا نام مثالـب الوزیرین که   َمْرَدَو

بـرای عیب  جویـی از صاحـب و ابوالفضـل بـن عمیـد نگاشـته و در اإلمتـاع و المؤانسـة  آن را 

و  مانـده  جـای  بـر  افتخارهـای  همـۀ  رسـاله،  ایـن  در  ی  و اسـت.  گشـته  درج   )67_53/1(

ی نموده و کاری  یـاده رو فضیلت هـای ایـن دو تـن را بازسـتانده و در تعّصـب ورزی ضـّد آنان ز

ناقـص پدیـد سـاخته و سـخن بـس ناپسـند و باطـل و بـس زشـِت آشـکار در میـان آورده؛ و بـه 

یـده و نیـک رفتـار نکـرده اسـت. ایـن پـرده دری را سـبب هایی  اجمـاع موّرخـان، انصـاف نورز

کتاب أعیان الّشیعه ]332/3[ می توان یافت. که در  است 
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26. جوهری جرجانی )درگذشتۀ حدود 380(

کـه در غدیـر خـّم شـما را فـرود آوردم، پـس از سـوگند دادن هـا، از شـما پیمان هایـی   آیـا آن گاه 
نسـتاندم؟

گام نهنده بر بطحا از ُمَضِر بلندمرتبه و عدنان  که بهترین  که بازوان آن کس را فشردم  در حالی 
است.

ح و بیان  و گفتـم  _ حـال آن کـه خداونـد خـوش نمـی دارد کـه در انجام وظیفه کوتاهی کنم یا شـر
گذارم _ : رسـالتم را وا

کـه مـن بـر وی بـه والیـت مبعـوث گشـتم؛ و ]بـاور[ نهانـم بـا آن چـه  »ایـن علـی اسـت مـوالی هـر 
آشـکارا در بـارۀ علـی می گویـم، برابـر اسـت.

او پسـر عـّم مـن اسـت و از میـان اصحـاب و برادرانـم، تنهـا او عهـده دار منبـر و بـرادر و وارث مـن 
اسـت.

هـرگاه او را بـا خـود بسـنجم، جایگاهـش نـزد مـن همچـون جایگاه هـارون نزد موسـی بن عمران 

الّصـراط  40/3[؛  ]بیـروت:   532/1 ایـران:  ابن شهرآشـوب:  ابی طالـِب  آل  )مناقـب  اسـت.« 

المسـتقیم تألیـف بیاضـی عاملـی ]311/1[(

ی آمده است: در مناقب آل ابی طالِب ابن شهرآشوب )203/2 ]355/2[(، این سرودۀ و
فضل غدیر خّم را هیچ کس انکار نمی کند، جز زنازادۀ سرکش کفرپیشه.

کسـی  کـه خورشـید در سـرزمین باِبـل پـس از غـروب بـرای چـه  ای سرگشـته! آشـکار سـاز ]و بگـو[ 

بازگردانـده شـد؟

در روزگار پیامبـر نیـز یـک بـار دیگر خورشـید برای او بازگردانده شـد؛ و اخبـار در این زمینه به همه 

جا رسـیده است.

او همۀ فضیلت ها و افتخارات را دارا بود. پس چگونه شعر تواند مدح او را دربرگیرد؟
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شاعر

گـــون از شـــعر  گونا کـــه در مـــوارد  وی ابوالحســـن علـــی بـــن احمـــد جرجانـــی اســـت و چنـــان 

ـــراز  ـــرای علـــم ادب، شـــاغول و ت ـــه »جوهـــری« شـــناخته می شـــده اســـت. ب ـــاد نمـــوده، ب خویـــش ی

از  او  بـــود.  شـــگفتی آفرین  و  نغزگـــو  شـــعر،  ســـرودن  در  و  عـــرب  زبـــان  پشـــتوانه های  از  و 

تربیت یافتـــگان نـــزد صاحـــب بـــن عّبـــاد و در زمـــرۀ همدمـــان و شـــاعران وی بـــود. در بهـــار عمـــر و 

آغـــاز ایـــام خویـــش، بـــه شـــاعری پرداخـــت و بـــا ســـخنی زودآشـــنا و ترکیبـــی ســـاده، بـــه مقصدهـــا 

ـــل  ـــه در َمَث ک ـــد؛ همچنـــان  ـــه دســـت او ســـپرده بودن ـــش را ب می رســـید. همـــۀ نیکی هـــا زمـــام خوی

کنـــار اســـبان نیرومنـــد و تمام رشـــد جـــای می گیـــرد و از  کوچـــک در  پایـــی  آمـــده اســـت: »چهار

آنان دور نمی شود.«

ی خـوش می افتـاد؛  صاحـب از او سـخت خوشـش می آمـد و شـعر نیکویـش در نظـر و

بـا َمنظـر زیبایـش همسـان و در لطافـت و ظرافـت، بـا جـان و سرشـتش سـازگار  کـه  شـعری 

کارگـزاران و امیـران می فرسـتاد و  بـود. صاحـب او را بـرای خویـش برگزیـده، بـه نمایندگـی نـزد 

در نامه هایـش، او را بـه نیکوتریـن شـکل مجّسـم می نمـود و چشـم ها را از جمـال و دل هـا را از 

کـه بـه ابوالعّباس َضّبـی _ یکی از شـاعران غدیر _ که  کنـده می سـاخت. در نامـه ای  کمالـش آ

گرامـی دارد  ی را  کـه و در اصفهـان بـود، نوشـت، او را بسـیار سـتود و ابوالعّبـاس را برانگیخـت 

و خشـنودی اش را فراهـم آوَرد. ایـن نامـه در یتیمـة الّدهـر )26/4 ]31/4[( یـاد شـده و مـا در ایـن 

یـم: جـا، چکیـدۀ آن را می آور

ی  گویم: و که شـأنش چنان و حالش چنین اسـت،  کیسـت آن  که  گوید  گر سـرور من  »ا

کـه ایـل و  کـه فضیلتـش برهـان حـق اسـت و شـعرش زبـان راسـتی؛ همـان  کـس اسـت  همـان 

گـرگان یـا  ی معجـزۀ شهرشـان اسـت و در دور و نزدیـک  کـه و تبـارش همگـی بـر ایـن باورنـد 

ی همـان  ی شـمرده نشـود. و کـس هماننـد و مجـاورش، طبرسـتان، در قدیـم و جدیـد، هیـچ 

گـردن نظـم افکنـده و شـعر را بندۀ خویش سـاخته؛ آن هم در آغـاز جوانی و  کـه رشـته بـر  اسـت 
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ابوالحسـن  او  گیـرد.  پیشـی  بـر همگنـان  و  بسـازند  را  ی  آداب و کـه  آن  از  پیـش  بهـار عمـر، 

گشـتنش نـزد  کـه برپـای شـدنش از مّدتـی پیـش و ویـژه  جوهـری اسـت _ خدایـش تأییـد فرمایـد! _ 

مـن، همچـون صبـح روشـن آشـکار اسـت. اّمـا دیـدن در حضـور و نگریسـتن بـه چشـم خـود، 

کـه آن خبر درازنَفس و رشـتۀ آن  امتیـازی دارد کـه خبـردادن آن را به تمـام برنمـی آوَرد؛ هـر چنـد 

سخن، طوالنی باشد.

کارآزمــودگان و  گفتیــم، در شــرافت و مقــام پیشــی جســته و از  کــه  افــزون بــر فضائلــی 

پیشــگامان فراتــر رفتــه، هــم در به جــای آوردن ادب خدمــت، و هــم در شــناخت حــق همدمــی 

کَنــد بــه آن مخــدوم خویــش  کــه مجلــِس همایــش را بــا آن بیا و معاشــرت، و هــم در مقبولیتــی 

گفتــن الزم آیــد؛ و خدمت گــزارده را بــزرگ  کــه ســخن  گــوش می ســپارد، مگــر آن گاه  کــه بایــد، 

کــه مجلــس  کــه فرمانــی صــادر شــود. نیــز از ظرافتــی بهــره دارد  می شــمارد، جــز آن هنــگام 

ــا آن خامــوش  کــه عندلیبــان را ب ــد  ــه ســخن می گوی گون ــز می ســازد؛ و آن  ــا آن لبری خلــوت را ب

گویــش نظــم و نثــر فارســی برایــش  گــر مجــال  می کنــد و بــا بلبــالن بــه مســابقه برمی خیــزد. ا

ی، مگــر چنــد تــن،  گــردد؛ پــس همشــهریان و پیــش آیــد، موجــش جــوش زنــد و ســیلش روان 

کــه بــه زبــان عــرب پردازنــد،  گام نهنــد، زبانشــان چــون بــرق اســت و آن گاه  چــون در پــی عجــم 

کــه حتــی ادیــب پیشگامشــان و دانــای نشاندارشــان در پاســخش  لسانشــان در بنــد؛ تــا آن جــا 

کیســت و از  ــان  گویــی نمی دانســته عدن ــه مکــث و درنــگ افتــد،  کنــد، ب ــی  یاروئ بخواهــد رو

قحطــان چیــزی نشــنیده اســت!

کـه اّدعـاداِر نویسـندگی اسـت و بحـث و جـدل  و از فضولی هـای ایـن بـرادر مـا آن اسـت 
بالغـی می کنـد و بـه انشـاء هـم می پـردازد و در آن، هـر انـدازه خواهـد، هذیـان می گویـد!1

مـن او را نـزد ناصرالّدولـه ابوالحسـن محّمـد بـن ابراهیـم فرسـتادم و او در خویشـتن داری 

سـراغ  او  اندیشـۀ  و  عقـل  در  کـه  آدابـی  دادن  نشـان  و  دسـت  و  زبـان  امانـِت  نگاه داشـتن  و 

1. این مطایبۀ صاحب است با زیردستش، علی بن احمد جوهری. )ن.(
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ی بـه  کـه از نقـد و کـه از نـزد او بـرون شـد، حـال آن  نداشـتم، سراسـر توفیـق یافـت؛ چنـدان 

کسانی چون او، سخت نقدپرداز است _ . سالمت ماند _ و ناصرالّدوله در بارۀ 

ک  کـه در محضـر من بوده اسـت: خورا سـرور مـن، او را در حضـور خویـش همچنـان دارد 

ی یـا نـزد مـن بـوده و یـا در نزدیک تریـن مجلـِس نـزد مـن.  و خـواب و نشسـت و برخاسـت و

کسـی  کـه ایـن مـرد، ادیـب و شـاعر یـا سـفیر و زائـر اسـت؛ بلکـه او را چـون  سـرورم هرگـز نگویـد 

یسـته و کودکـی و جوانـی اش را در حضورش  ی سـبکبارانه ز کـه سـال ها و سـالیان نـزد و بدانـد 

که او متاع  سـپری سـاخته اسـت. البّته این تنها تا هنگامی نیازمند میانجی و واسـطه اسـت 

 از آن پـس، او، خـود، میانجـی و 
ّ

خویـش را نگسـترده و شـیوۀ خـود را آشـکار نکـرده باشـد؛ و اال

واسـطۀ دیگـران خواهـد بـود و _ سـپاس خـدای را _ در آن حـال، صالبـت و گسـترده رأیی و قـدرت 

گردد. نظـرش آشـکار 

کناره هایـش  گـرگان و دشـت ها و باغسـتان ها و  او نـزد مـا چـه بسـیار بـه چشـم اندازهای 

شـاید  سـازد،  کنـده  آ اصفهـان  تفریحگاه هـای  از  را  او  چشـم  سـرورم  پـس  مـی ورزد؛  فخـر 

شـود.« کاسـته  ناآرامـی اش  و  گـردد  سـبک  سرکشـی اش 

گفتـــه  ی از هیـــچ چیـــز فروگـــذار نکـــرده و  َثعاِلبـــی ]یتیمـــة الّدهـــر: 29/4[ در ســـتایش و

کـــه در ســـال 377 بـــه فرســـتادگی در  اســـت: »آشـــنایی مـــن بـــا او، بـــه هنگامـــی بازمی گـــردد 

ـــای  ده
ّ
ی را در مجل ـــعر و ـــد از ش ـــی اوج من ـــپس پاره های ـــد.« س ـــن آم ـــر ابوالحس ـــزد امی ـــابور ن نیش

و  آورده  را  ی  العلمـــاء ]339/3[ شـــرح حـــال و یـــاض  ر نویســـندۀ  نیـــز  اســـت.  آورده  کتابـــش 

ـــام  ـــر، ام ـــوادۀ پیامب ـــوگ ن ـــروده های او در س ـــت. از س ـــوده اس ـــف نم ـــعرش را وص ـــت و ش فضیل

شهید؟ع؟، چنین است:
کوفـــه در دل مـــن! و پیـــش از اشـــک چشـــم، دل  کوفـــه اســـت؛ وه چـــه اندوهـــی اســـت از  اندوهـــم از 

و جانـــم از ایـــن انـــدوه روان اســـت.

ـــت  ـــا دوردس ـــش ت ـــر روح افزای ـــرد، عط گی ـــدن  ـــراق در آن وزی ـــیم ع ـــون نس ـــه چ ک ـــرزمینی  ـــان س هم

خراســـان مـــی رود.
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حـزن مـن بـه خاطـر همـان کشـتۀ افتـاده بـر بلنـدای کربـال اسـت که بـا نهایت تشـنگی جـان داد، 

اّمـا او را ناتشـنه می بینـی.

کرانه هایش  و نیز حزنم بر صاحب قبری ]= امام مجتبی)ع([ است که بقیع به ُیمن او، سیرابِی 

را از َروح و رضوان الهی می طلبد.

کـه ]در  کوفـه، علـی[، همتـای رسـول خـدا از میـان فرزنـدان آدم اسـت  ایـن ]صاحـب بـارگاه در 

کـه یـک بنـد، دو نیـم شـود. گونـه  واالیـی[ بـا هـم از دیگـر مردمـان جـدا شـدند، همـان 

آن دو نوادگان رسول خدا هستند. جّدشان صورت هدایت بود و این دو، چشمان آن صورت.

خ و سرمسـت ]از جـام  کـه اینـان را غوطـه ور در خـون بسـی سـر کـه شـرم بـاد از پدرشـان، روزی  وه 

شـهادت[ بیند!

کفر تبدیل کردند! و گوید: »ای مردمی که گمراهی دربرشان گرفت و از کوری ایمانشان را به 

کـه بـرای بشـر آمـده، یعنـی آیـات و قـرآن، را برایتـان آوردم، چـه  کـه بهتریـن مـن چیـزی  گاه  آن 

کـردم؟ گناهـی در حّقتـان 

مگر آن روز که در گمراهی، بر لبۀ حفره ای از آتش فروزان بودید، شما را نجات ندادم؟

کنده تان که خاستگاه کینه ها و دشمنی ها بود، الفت ایجاد نکردم؟ مگر در دل های پرا

گـرد آمـده بـه نـام قـرآن در میـان شـما باقـی  کـه آیـات عـّزت اسـت، در مجموعـۀ  کتـاب خـدا را  آیـا 

ننهادم؟

مگر در میانتان پناه ستمدیدگان و آب تشنگان نبودم؟

کوثر  ک و[ ناتوان از دفاع و با لب تشـنه کشـتید و باز هم بر حوض  اّما شـما فرزندم را ]فتاده بر خا

احسان مرا آرزو می برید؟

مادرتـان بـه عزاتـان نشـیند! شـما فرزنـدان بتـول را کـه از گوشـت و پیکـر مـن هسـتند، به اسـارت 

گرفتید.

ــا ایـــن  ــتید و بـ ــر خـــم[ را دریدیـــد و شکسـ ــِت[ پـــدر ایشـــان ]در غدیـ توصیـــه و ســـفارش ]بـــه امامـ

پیمان شـــکنی1، شـــاخ های ]عظمـــت و بزرگـــی[ مـــرا بریدیـــد2.

1. در چـاپ مرکـز غدیـر، »الّنکـت« و در چاپ هـای پیشـین »الّنْکـث« آمـده و همیـن درسـت اسـت و ترجمـه بـر ایـن پایـه 
گرفـت. )ن.( صـورت 

2. واژۀ »أقـران« کـه در بیـت آمـده، اندکـی ابهـام دارد. دور نیسـت کـه شـاعر، بـا تسـامح، »أقـران« را جمـع »َقْرن« آورده باشـد؛ 
حـال آنکـه جمـع آن، »ُقـرون« اسـت. نیـز احتمـال دارد کـه در اصـل نسـخه، بـه جـای »أقـران«، »أفنـان« یـا »أغصـان« بـوده 

که با سـیاق سـازگارتر اسـت. )ن.( باشـد 
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کننـد،  کردنـد و خواسـتند بنیـان مـرا ویـران  کریمـان خانـدان مـن سـتم  کـه بـر  کنـون  پـروردگارا! ا
انتقام مرا از ایشان بستان!

روزی کـه زهـرا از شـما دادخواهـی کنـد و خداونـد داور میـان سـتمدیده و سـتمگر شـود، چه پاسـخ 
خواهیـد داد؟«

کسـا! در همـۀ روزگار، درود خـدا بـر شـما بـاد؛ آن درود چـه ُدوان ُدوان فـرود آیـد و چـه  ای اهـل 
یـکان یـکان.

کان1 جلوه گرند، شما ستارگان فرزندان حّوایید. و مادام که آفتاب روز می تابد و ِسما
کـه مـرا بـه هیجـان وامـی دارد و روزگار در ایـن شـوق فرمانـم  همـواره شـوقی از شـما در دل دارم 

می دهـد و بـازم مـی دارد.
کـه توحیـد مرکبـم بـود و عـدل توشـه ام و تقـوای خداونـد  کـه آمـدم و رسـیدم، حـال آن  تـا ایـن 

دسـتمایه ام.

کـه هـرگاه بدرخشـند، بـا درخشش شـان دیـدۀ نابینایـان را  این هـا واژگانـی از حقیقـت هسـتند 

بازمی گرداننـد.

کت و مرگ برای فرزندان  این ها زیورهای برای فرزندان طه و عترت ایشـان اسـت؛ و این ها هال

حْرب و مروان اسـت.

کـــه »جوهـــری« بـــه مهـــر شـــما از ســـرزمین جرجـــان آورده اســـت.  گوهرهایـــی ســـفته اســـت  این هـــا 

]أعیـــان الّشـــیعه: 155/8[

را سـوگ  روز عاشـورا،  در  کربـال؟ع؟  کشـتۀ  امـام شـهید،  کـه  اسـت  را قصیـده ای  او  نیـز 

سـروده و خوارزمـی )مقتـل اإلمـام الحسـین؟ع؟ ]136/2[(؛ ابن شهرآشـوب )مناقـب آل أبی طالـب 

کرده انـد: یـاد  را  األنـوار: مـج10 ]253/45 و 279[( آن  مـه مجلسـی )بحـار 
ّ

]136/4[(؛ و عال

کنید! ای عاشوراییان! ای آِه من بر دین! ای خاندان یاسین؛ جامۀ عزا در بر 

امـروز گریبـان دیـن دریـد و امـوال دختـران احمـد به غارت رفـت، همچون به غـارت رفتن اموال 

اسـیران روم و چین.

امروز نوحه گر ایشان بر فراز طّف ندا داد: »کیست تا به فریاد این یتیمان و مسکینان برسد؟«

کننـــدۀ[ ســـینۀ  گشـــت و آن خـــون، َعبیـــر  ]و خوشـــبو  گریبـــان مصطفـــی بـــه خـــون خضـــاب  امـــروز 

حوریـــان شـــد.

گویند و منزلی است از منازل قمر. )ن.( ک رامح یا رائح  ک َاعزال و دیگری را ِسما که یکی را ِسما 1. دو ستاره هستند 
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ک خواری و پستی فروافتادند. امروز ستارگان افتخار مردم ُمَضر به خا

امروز نور فروزان خداوند خاموش گشت و به خاطر ]مصیبت های[ آن ها تقوا به گل نشست.

گسـیخته شـد و سـیمای درخشـان اسـالم روبنـد زشـتی و پسـتی  امـروز دسـتمایه های هدایـت 

گرفت.

کت کشید. امروز بارگاه قدس از همه سو لرزید و عرصۀ میدان ها، اسبان و سواران را به هال
کـه در بـدر و صّفیـن آتـش آن را برافروختـه بودنـد،  امـروز زادگان َحـْرب بـه دشـمنی های خـود 

رسـیدند.
ک کـه گلوگیـرش شـده بـود، بر زمین  امـروز نـوادۀ مصطفـی بـا جراحتـی ماالمـال از خـون زالل و پـا

افتاد و جان سپرد.
کـه بـه خاطـر قتـل او  سـوز دلـش را بـا بسـتن راه آب بـر وی دامـن زدنـد. مـرگ بـر اندیشـۀ اینـان 

مغبـون و زیانـکار شـدند!
کـم از ایـن دنیـا، ظرفـی از آب بـه او  گرفتنـد. کاش دسـت  بـا سرکشـی زمـام دنیاشـان را در دسـت 

می دادنـد!
سرین1 راهبی بانگ زد: »ای گروه تجاوزگر؛ ای حزب شیاطین! کار بدان جا کشید که در ِقّنَ

آیا سری را بر نیزه برده، به مسخره می گیرید که مرا به دین خدا سفارش می کند؟

که هدایت شدم به خداوند و پیامبر ایمان آوردم و دوستی مرتضی، دین  وای بر شما! در حالی 
و آیین من اسـت.«

کاردها پیکرش را دریدند. ک افکندند و با  سپس او را به پیشانی و بر روی، بر خا
و پشت اسبان را از کینه بار سنگین نهادند و با اسیرانشان همانند فرعونیان رفتار کردند.

آن گاه، آنـان را کـه برخـی ضربـۀ شمشـیر دیـده و برخـی زخـم نیـزه خـورده بودنـد، بر جهاز شـتران 
کردند. سـوار 

گرفته شدند و به جای آن، نیش مار در دهان نهادند. نوزادان فاطمۀ زهرا از سینۀ مادر باز 
ای مردمی که شیطان پرچمشان را به دست دارد و گمراهی به شّدت بر آن ها مسّلط شد!

مرتضـی و فرزندانـش را بـا معاویـه چـه نسـبت؛ و فاطمه هـا را بـا هنـد و میسـون ]= مـادر یزید[ چه 

قیاس؟

کنـده گشـته؛ برخـی از بیـْم سـر بـه بیابـان نهـاده، برخـی در  خانـدان رسـول خـدا از دم شمشـیر پرا

گرفتارند. حبـس 

1. شهری در یک منزلی حلب ]معجم البلدان: 404/4[�
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کـه سـخت می بـارد، هیـچ آبـی را و بـرای محـزون  * ای چشـم! باقـی نگـذار بـرای ابـر صبحـگاه 

اشـکی را؛ 

کربال اشک بیفشان! و خود برخیز و هر چه گوهر نهفته داری، بر آن قبِر در 

ای خاندان احمد! »جوهری« برای شـما شمشـیری اسـت که در دفاع از شـما، هر زرهی را می درد 

و پـاره می کند.

جملـه  از  آورده؛  را  ی  و شـعر  از  بسـیاری   )]48_33/4[  41_29/4 الّدهـر:  )یتیمـة  َثعاِلبـی 

ی در بارۀ سیدی َحَسنی را: بخشی از شعر و
جـای مالمـت نیسـت کـه از این سـوز دل چشـمانم اشـک ببارد؛ کـه همۀ عیادتگرانم نیـز از حالی 

کـه در من دیدند، گریسـتند.

گر مرا جسمی نیرومند مانده بود، آن را در این عزا می چرخاندم؛ اّما مرا جسمی نمانده است. ا

آن گاه کـه دور شـدند، نیمـه جانـی را کـه خیـال آنـان در مـن نگـه داشـته بـود، در پی ایشـان روانه 

کردم.
ای شـبی کـه سـتارگانش دیـده از مـن نهفته انـد؛ بـا ایـن چشـمان کـه از درد بسـته شـده اند، مـدارا 

ورز ]و تمـام شـو[!
دوسـت دارم صبـح را و صبـح، انتقـام مـرا از شـب نمی گیـرد؛ ولـی دردم ]در شـب[ طوالنـی شـده 

اسـت.
گـر اشـتیاقم بـه دیـدارت را وعـدۀ وصلی بـود، بر دوری ات شـکیب می ورزیدم؛ اّمـا آن را وعده ای  ا

نیست.
پس از اشـک افشـاندنم در این عشـق، آرام و قرارم را از دیده باریدم؛ آیا شـنیده ای که کسـی آرام 

و قـرارش را از دیـده ببارد؟
آتش سینه ام در عشق، تگرگ می بارد! آیا شنیده ای آتشی تگرگ ببارد؟

گفتنـد: بـا بلندی هـای َجّی1خـو گرفته ای؟ گفتم: آری؛ دوسـتی همانند خاندان اسـت و رسـیدن 
بـه آرزوها همچـون فرزند.

بهترین خوبی های َجّی آن است که روزهایش روشن است، ولی شب هایش نامطلوب است.

گر شهری برای زندگی برگزیده می شود، پس هرجا حال خوشی دارم، شهر من است. ا

1. شـهری در دو میلـی اصفهـان. یاقـوت )معجـم البلـدان ]202/2[( گویـد: »ایرانیـان آن را شهرسـتان نامنـد و محدثـان 
خواننـد.« مدینـه اش 
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گردنـد، از چهره هاشـان شـناخته  کـه ناشـناخته نیسـتند و چـون حاضـر  نیکی هـا، مردمانـی دارد 

می شـوند.

خدایشـان پـاس دارد جماعـت راسـت باطنی کـه هـرگاه سـوره ای از افتخـارات شکوهمندشـان بـر 

مـردم قـراءت گـردد، بـه سـجده افتند.

همـان خاندانـی کـه سـورۀ »طـه« جّدشـان را برتری داد و سـورۀ »هـل أتی« پدرشـان را، آن گاه که 

سـوره ها بررسـی شوند.

گـر شـعر را بایـد در سـتایش کریمـان پرداخـت، ای زادۀ پیامبـر! شـعر مـن در بـارۀ تو گزافه نیسـت  ا

و غلـّو ندارد.

بی آنکـه تـالش کـرده باشـم بـه تـو رسـیدم و هدایـت شـدم، و هدایت شـدم؛ و هر آن کـه در بارۀ تو 

بـه صواب می رسـد، تالش گر نیسـت.

گرفتـه ای و راه هـای حمـد و سـپاس بـه سـوی آسـتانت  کـرم خویـش همـۀ پهنـای روزگار را فرا از 

گـون اسـت. گونا فـراوان و 

گــرگان وفــات یافــت. در ســال 377  جوهــری پــس از ســال 377 و پیــش از 385 در 

کــرده بــود و پــس  صاحــب بــن عّبــاد او را بــه فرســتادگی نــزد امیــر ابوالحســن ناصرالّدولــه روانــه 

گــرگان  گســیل نمــود و چــون او از اصفهــان بــه  ی را نــزد ابوالعّبــاس َضّبــی در اصفهــان  از آن، و

کــه َثعاِلبــی ]یتیمــة الّدهــر:  کشــید؛ چنــان  ک  کــه چهــره در خــا بازگشــت، دیــری نگذشــت 

ــه ســال  کــه ب ــوده  کــرده اســت. پــس وفــات جوهــری در روزگار زندگــی صاحــب ب ــاد  33/4[ ی

385 درگذشــت. بدیــن ترتیــب، جوهــری میــان ســال های 377 و 385 و در حــدود 380 

وفات یافته است.

)126(





27. ابن  حّجاج بغدادی

27. ابن  حّجاج بغدادی )د. 391(

کت را زیارت کند و نزدت شفا خواهد، شفا یابد. ک نجف! هر که خا ای صاحب قّبۀ تابنا

ابوالحسـن، آن امـام هدایتگـر، را زیـارت کنیـد؛ باشـد کـه از پـاداش و بخـت و نزدیکـی بـه خداوند 

گیرید. بهـره 

کسـی را زیـارت کنیـد کـه نجوا نزد وی شـنیده می شـود و هر کـه دردمندانه به زیـارت قبرش رود، 

گردد. نیازش بـرآورده 
چـون بـدان جـا رسـی، پیـش از ورود احـرام ببنـد و لّبیـک گـو و پیرامـون بارگاهـش سـعی و طواف 

نما.
گرد بارگاهش طواف کردی، بر درگاه آستانش روبه روی او بایست، چون هفت بار گردا

کـه شایسـتۀ سـالم و دانـش و شـرافت  کسـی  و بگـو: سـالم خداونـِد سـالم ]= از نام هـای خـدا[ بـر 
اسـت.

گرفته ام. سرورم! از سرزمین خویش نزد تو آمده، یک طرِف ریسمان حق را به چنگ 
سـرورم! امیـد دارم کـه مـرا شـفاعت می کنـی و از بـاده ای مـرا سـیراب می سـازی کـه دردمند را شـفا 

می بخشد.
زیـرا تـو همـان عـروة الوثقایـی کـه هـر کـس به آن دسـت آویزد، نه تیـره بخت گردد و نـه به ترس 

دچار شـود.
هرگاه نام های نیکوی تو بر بیماری خوانده شود، از بیمارِی سخت و سنگینش برهد.

کـه  کاسـته نمی شـود و نـور تـو نـوری اسـت  کـه هرگـز  کـه شـأن تـو شـأنی اسـت  ایـن از آن رو اسـت 

هرگـز تاریـک نمی شـود.

گون برای عارفان تجّلی کرده است. ُکبرایی که با جلوه های گونا تو همان آیت 
این فرشتگان حضرت رحمانند که همواره با لطف و هدیه به سوی تو فرود آیند.

88/4
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کـس را در آن  کـه جبرئیـل بـرای تـو آورد و هیـچ  هدایایـی همچـون سـطل آب و جـام و حولـه 
نیسـت. اختالفـی 

کـــه از آن بـــه ســـختی افتـــاده بـــود، تـــو را  کاری بـــس دشـــوار  هـــرگاه پیامبـــر بـــرای ســـامان دادن 
کفایـــت می کـــردی. فرامی خوانـــد، او را 

کـه از َاَنـس روایـت شـده، حکایتگـر شـرافت تـو از زبـان پیامبـر برگزیـده  غ بریـان  ماجـرای آن مـر
است.

کـه از جانـب خداونـد صاحـب عـرِش لطـف ورز بـرای تـو بـه  نیـز ماجـرای دانـه و نیشـکر و زیتـون 
کـرام فرسـتاده شـد. ا

و در حالی که اسبانی در غبار رکوع و سجده می ورزیدند و شمشیرها بر سپرها صدا می کرد،
کـردی و ایشـان را هماننـد  جنگجویانـی چـون شـاخه های درخـت »بـان« بـه جمـع آنـان روان 

کسترهای بر باد نرفته ساختی. خا

گـر می خواسـتی به  گـر می خواسـتی همـۀ آنـان در خانه هاشـان مسـخ شـوند، مسـخ می شـدند! و ا ا

زمیـن ]فرورونـد[ می گفتـی: اینـان را در خـود فـرو ببر!
مرگ به اختیار تو است و جان ها در دست تو؛ داوری کردی و نه ستم ورزیدی و نه جفا.

گفـت: »بـر تـو مبـارک بـاد ایـن فضیلـت و  کـه سخنگوشـان  ک جـان نکنـد مردمـی را  خداونـْد پا
مبـارک!« شـرافت، 

کیـد بیـان  و بـا تـو در خـّم ]بـر خالفـت[ پیمـان بسـتند و پیامبـر نیـز آن پیمـان ]خالفـت[ را بـا تأ
کـه پوشـیده نبـود. فرمـود، بـا بیانـی 

اّما باز بر تو جفا ورزیدند و سـخن پیامبر را دور افکندند و حّتی این سـخن وی نیز بازدارنده شـان 
نشـد: »علی برادر و جانشـین من است.

که به او چنگ زند، نه بیم ورزد و نه هراسد.«  او ولی شما پس از من است و هر 

یاض العلماء: 14/2[ ]ر

کـه بـه خواسـت خـدا، در  ایـن قصیـده نزدیـک بـه 64 بیـت دارد و آن را حکایتـی اسـت 

ضمـن شـرح حـال خواهـد آمـد.

کـه بـا آن قصیـده بـر اهـل بیـت و  نیـز او را قصیـده ای اسـت در پاسـخ قصیـدۀ ابن سـکره1 

که دیوان شـعرش افزون  1. وی محّمد بن عبداهلل بن محّمد هاشـمی بغدادی، از فرزندان علی بن مهدی عّباسـی اسـت 
بر 50000 بیت دارد. او در سـال 385 درگذشـت.
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یـد. این قصیده  یم _ ، سـتم می ورز کـه شـرح حالـش را در دسـت دار شاعرشـان، ابن حّجـاج _ 

کـه در سـال 620 بـه قلـم عمـر  بـن اسـماعیل بـن  ی  کـه 58 بیـت دارد، از دیـوان خّطـی و را 

احمـد موصلـی نسـخه برداری شـده، برگرفته ایـم و آغـاز آن چنیـن اسـت:
بـه خداونـد دروغ نمی بنـدم؛ کـه راسـتگویی مـرا نجـات می دهـد و خـدا را سـپاس کـه نعمـت امیـر 

مـرا زنـده می کند.

گوید: که چنین  تا آن 
شفایی برای بهره جستن نیابی، مگر آن که می خواهی خاندان یاسین را هجو کنی؟!

ک مبـارک را دشـنام دهـی،  کـه واالیـان تابنـا کـه قـدرت پـروردگارت تـو را بـر ایـن داشـت  آن گاه 
کیفـرت نمـود. همـان گاه 

گریانی و نه دین داری و نه دنیا. کفر  تا هنگامی که بمیری، میان فقر و 
سخنت در بارۀ فاطمۀ زهرا گفتار یک شیفتۀ دشمنی ورزی و دیوانه است.

او را نکوهیدی که با دستاس گندم آرد می کرده؛ گندمت همواره آرد نشده باد!
گفتی: »رسول خدا آن دختر بینوای زادۀ بینوا را به همسری بینوا داد.«

دروغ گفتی ای زادۀ زنی که شبانگاهان قفل های دِر مقعدش سست بود و حلقه های آن، باز!
کـــرۀ سیه چشـــم او را خدمـــت  ـــان با ـــا حوری کـــه فـــردای قیامـــت بهشـــتیان ب ـــان  او اســـت بانـــوی زن

می کننـــد.
گفتی: »امیرالمؤمنین در نبرد صّفین به معاویه ستم ورزید.«

کـــه در راه خـــدا، حســـین ســـبط  گفتـــی: »تصمیـــم اســـتوار پیشـــوای مســـلمانان بـــر آن بـــود  و نیـــز 
پیامبـــر را بکشـــد.

گناه ورزید و نه شمْر ملعون گشت! گناه کار،  کار چون  پس نه ابن مرجانه در این 
که خون و مال و ِعرض خاندان پیامبر را مباح شـمْرد، نزد خدا پاداشـی  و ابن سـعد هم برای آن 

تمام نشدنی دارد!«
ـــا شـــعری سســـت و نادرســـت بـــه رثـــای  گفتـــی و ســـپس بـــه ماجـــرای عثمـــان بازگشـــتی و ب ایـــن را 

او پرداختـــی.
و از این رهگذر به طعنی زبان گشودی که حّتی بر ابلهان دیوانه پوشیده نیست.

گر هم حدیث روز غدیر درست باشد، روایت روز شعانین1 از آن برتر است.« و گفتی: »ا

که در روز یکشـنبۀ پیش از عید فصح برپا می شـود و مردم به یاد ورود مسـیح؟ع؟ به اورشـلیم،  1. عیدی اسـت مسـیحی 
شـاخه های خرمـا بر دوش می کشـند. )م.(
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کـردن  کـه مسـیحیان بـرای قربانـی  و روز عیـدت عاشـورا اسـت و بـرای آن، بسـاطی می گسـتری 

می گسـترند.

و در این روز، پیرزنانتان به خانه هاتان درآیند. آیا سخن آنان چیزی جز وحی شیاطین است؟

بـا پـروردگارت عنـاد ورزیـدی و خـود را از کیفـرش در امـان پنداشـتی؛ اّمـا کیفر پـروردگارت کیفری 

اسـت کـه از آن در امـان نتـوان بـود.

پـس خدایـت گویـد: »بوزینـه ای بـاش کـه میـان مقعـدش ُدم دارد. و چکیـدۀ فرمـان پـروردگارت 

همیـن »باش« اسـت.«

کمان باال می رود.« و گفت: »برای من جوانی باش که جایگاهش نزد پادشاهان و در سرای حا

کرد، گروهی را مسخ  و خداوند پیش از تو نیز در روزگار موسی و هارون، 

گر  بـا گناهـی کمتـر از گنـاه تـو. پـس بـه ایشـان بپیوند و در سـر خود مپـروران که آهنگ مـرا کنی، ا

مرا قصد کرده ای!

این قصیده 58 بیت دارد.

گوید: نیز در قصیده ای دیگر 
به مصطفی و داماد و وصّیش در روز غدیر، دست آویزم.

شاعر

ابوعبـداهلل حسـین بـن احمـد بـن محّمـد بـن جعفـر بـن محّمـد بـن حّجـاج نیلـی  ی  و

بغـدادی، یکـی از سـتون ها و برجسـتگان دانشـوران شـیعه و از دانشـمندان و ادیبـان نابغـه 

کان 
ّ
کـه ابن خل ی را از دانشـوران بـزرگ شـمرده؛ چنان  یـاض العلمـاء ]11/2[ و اسـت. نویسـندۀ ر

]وفیـات األعیـان: 171/2[ و ابوالفـداء او را از بـزرگان شـیعه دانسـته اند. همچنین َحَموی )معجم 

توانمنـد  نویسـندگان  از  را  او  دیگـری،  و  شـیعه؛  بـزرگ  شـاعران  از  را  ی  و  )]229/9[ دبـاء 
ُ
األ

ی؛ و نویسـندگی یکـی از ویژگی هـای نیکـوی فراوانـش  شـمرده اند. شـعر تنهـا یکـی از فنـون و

ی  ی را در دانـش، چکادهـای بلنـد و اسـتوار؛ و قدمـی پابرجا بـود. اّما این که ادب برتر و بـود. و

کننـده و شـعر  و رتبـۀ ادبـی شـگفت انگیزش انتشـار یافـت و ادیبـان بـه سـتایش ادب خیـره 

که در نسـمة الّسـحر  شـاهانه اش پرداختند و او را دومین آموزگار ادب و شـعر شـمردند _ چنان 
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کـه شـهرت دانـش سرشـارش پنهـان  ع و َشـَعر ]مـج7/ج205/1[ آمـده _ سـبب شـد  بذکـر مـن تشـّیَ

گردد؛ و ما حِقّ این هر دو را ادا می کنیم. ماَند و نام دانشورانه اش پوشیده 

کـه پایتخت جهان در آن روزگار به شـمار  ی، بـاری در پـی بـار دیگـر، در بغـداد  ایـن کـه و

می رفتـه، عهـده دار حسـبه بـوده1، نشـانگر جایـگاه بلنـدش در دانش هـای دینـی و بهـره وری 

از  حسـبه  سرپرسـتی  اسـت.  خـود  روزگار  در  بدان هـا  یافتنـش  شـهرت  و  آن هـا  از  بسـیارش 

کـه در روزگاران پیشـین، بـه پیشـوایان دیـن و راهبـران اسـالم  منصب هـای واالی علمـی بـوده 

و بـزرگان اّمـت اختصـاص داشـته و چنـان که ماوردی )األحـکام الّسـلطانیه: ص224 ]258/2[( 

را  آن  خـود،  نخسـت،  دوران  پیشـوایان  و  می رفتـه  شـمار  بـه  دینـی  امـور  پایه هـای  از  آورده، 

عهده دار می شده اند.

بـوده و  از منکـر در میـان همـۀ مـردم  بـه معـروف و نهـی  امـر  بـرای  حسـبه ]دسـتگاهی[ 

یـم _ فیلسـوف  کـه شـرح حالـش را در دسـت دار کـه در بغـداد، پیـش از ابن حّجـاج _  گفته انـد 

کـه بـه سـال 283  گـون  گونا گرانبهـا در فنـون  بـزرگ، احمـد بـن طیـب سرخسـی نویسـندۀ آثـار 

کشـته شـد، سرپرسـتی آن را بـر عهـده داشـته و پـس از برکنـاری ابن حّجـاج از ایـن ِسـمت، 

فقیـه و پیشـوای شـافعیان، ابوسـعید حسـن بـن احمـد اصطخـری )د. 328(، آن را عهـده دار 

ـکان )وفیـات األعیـان ]168/2[( و یاِفعـی )مـرآة الجنـان ]444/2[( و جز 
ّ
کـه ابن َخِل گشـت؛ چنـان 

آن دو آورده انـد.

آن  »از شـروط سرپرسـت حسـبه  گویـد:  الّسـلطانیه: ص209 ]241/2[(  )األحـکام  مـاوردی 

از  گاه  آ و  کار دیـن،  آزاد، عـادل، صاحب  نظـر، دارای قاطعیـت و سرسـختی در  کـه  اسـت 

کـه آیـا سرپرسـت حسـبه  یده انـد  کارهـای منکـر آشـکار باشـد. فقیهـان شـافعی اختـالف ورز

بـر  کـه فقیهـان در آن اختـالف دارنـد،  امـوری  را در  کارهـا، مـردم  می توانـد در منکرشـماری 

ابـن  کثیـر  تألیـف  النهایـه  و  البدایـة  ]168/2[؛  ـکان 
ّ
ابن خل األعیـاِن  وفیـات  اسـت:  آمـده  مآخـذ  ایـن  در  کـه  چنـان   .1

یـاض العلمـاء ]11/2[؛ دائـرة المعـارف اإلسـالمیه ]130/1[؛ دائـرة المعـارف فریـد  ]378/11[؛ مـرآة الجنـان ]444/2[؛ ر
�]231/2[ زرکلـی  األعـالم  ]12/6[؛  وجـدی 
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رأی و اجتهـاد خویـش وادارد یـا نـه! دسـته ای معتقدنـد _ و ایـن، سـخن ابوسـعید اصطخـری 

کنـد. بـر ایـن مبنـا، محتسـب  ی می توانـد بـر پایـۀ رأی و اجتهـاد خویـش چنیـن  کـه و اسـت _ 

بایـد دانشـوری شایسـتۀ اجتهـادورزی در احـکام دیـن باشـد تـا در امـور مورد اختـالف، به رأی 

خویـش اجتهـاد نمایـد.«

رشــیدالّدین وطــواط )د.573( گفتــه اســت: »شایســته ترین کار بــرای آن که عنان عنایت 

بــه ســامان دهی آن کشــانده شــود و هّمــت بــر وظیفــۀ مهــّم اتمام آن مصــروف گردد، کاری اســت 

کــه پایــداری دیــن بــدان وابســته و صــالح مســلمانان بــر آن متوّقــف اســت؛ و آن، مســؤولیت 

کــردِن بیــرون شــدگان از راه حــق؛  کــه ایــن رهاوردهــا را دارد: در راه حــق اســتوار  حســبه اســت 

کــردن حرص ورزنــدگان بــر فســق؛ نیرومنــد ســاختن و تقویــت پیــروان شــریعت؛ جــاری  ادب 

ــه  ــد ب ــۀ قوانیــن و قواعــد آن. عهــده دار چنیــن مســؤولیتی بای ــر پای کــردن داد و ســتدهای دیــن ب

گمــان و شــک  کمین گاه هــای  گشــته، بــه خودنــگاه داری شــناخته شــده، از  دینــداری وصــف 

گزیــده، جامــۀ درســتی و راســتی بــر تــن  رویگــردان بــوده، از ایســتگاه های تهمــت و عیــب دوری 

دباء: 31/19(
ُ
داشته، و پویندۀ شیوۀ رهیافتگی باشد.« )معجم األ

یـم _ بـاری از پـی بـار دیگـر،  کـه شـرح حالـش را در دسـت دار کـه شـاعر مـا _  پـس ایـن 

و  فقاهـت  و  دانـش  در بـارۀ  سـتایش آمیز  جمله هـای  بیـان  از  را  مـا  بـوده،  حسـبه  عهـده دار 

سـتودن عدالـت و رأی و سخت کوشـی و قاطعیتـش در حـِقّ ]دیـِن[ خـدا و سرسـختی اش در 

ی ایـن منصـب را در بغـداد دو  دیـن و نیـز رهیافتگـی و درسـتی و راسـتی اش کفایـت نمایـد. و

کان 
ّ
کـه از ابن َخِل بـار عهـده دار شـد: یـک بـار در روزگار خلیفـۀ عّباسـی، المقتـدر باهلل؛ چنـان 

و یاِفعـی گفتـه آمـد. بـار دیگر، عّزالّدوله در عهد وزارت ابن بقیه، او را بدین ِسـمت گماشـت. 

ابن بقیه را عّزالّدوله در سـال 362 به وزارت برگزید و او در سـال 367 درگذشـت. ابن حّجاج 

کـه آغـازش چنیـن اسـت: در بـارۀ وزارت او قصیـده ای سـروده 
گرنـه بایـد همـراه بـا همسـایگان برخیـزی و پـی کار  گـر انصـاف ورزی، وزیـر هسـتی؛ و  ای وزیـر! ا

گیـری! خویـش 
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گوید: و در همان 
نمی دانم؛ مگر من محتسب مردم نیستم؟ پس چرا جایگاه مرا نمی شناسید؟

ی یکـــی از شـــاعران ســـرآمِد شـــیعیان و از  کردیـــم، و کـــه اشـــاره  و اّمـــا ادبـــش: چنـــان 
کـــه او را همچـــون امرئ القیـــس در شـــعر خوانده انـــد1  نویســـندگان پیشگامشـــان بـــوده؛ چنـــدان 
ـــد و بیشـــینۀ آن 

ّ
ی در َده مجل کنـــد. دیـــوان و کســـی نبـــوده تـــا بـــا آن دو هماننـــدی  کـــه میانشـــان 

ی در ســـبک خویـــش، معانـــی تـــازه را بـــا واژگان ســـاده و اســـلوب  شـــیرین و هماهنـــگ اســـت. و
نیکو و شیوۀ خواستنی می آورد.

ی ]در شـعر و ادب[  ع و َشـَعر ]مـج7/ج205/1[ آمـده اسـت: »و در نسـمة الّسـحر بذکـر مـن تشـّیَ

ی  إمرؤ القیـس. و یـا  بـوده  وائـل  بـن  یـا مهلهـل  ـم نخسـت 
ّ
و معل ـم دوم شـمرده می شـود؛ 

ّ
معل

ی  ی پیـرو کسـی بـر آن نبـود و دیگـران در ایـن شـیوه از و کـه پیـش از او  شـیوه ای بنیـان نهـاد 

ابورقعمـق و صریع الـّدالء.« از جملـه:  کردنـد، 

گویـد: »از صاحبـان بصیـرت در ادب و نیک آشـنایان بـه  َثعاِلبـی ]یتیمـة الّدهـر: 35/3[ 
کـه بـدان شـهرت یافتـه، یگانـۀ روزگار خـود بـوده و پیـش  کـه ابن حّجـاج در فّنـی  شـعر شـنیدم 
کـس یافـت  کسـی بـه پـای او نرسـیده و هیـچ  کسـی بـر شـیوۀ او نبـوده و در ایـن روش،  ی،  از و
ی همـراه روانـی واژگان و شـیرینی  نشـده کـه در پرداخـت معانـی بـه نحـو دلخـواه و بـه سـبک و

و انسـجام در عیـن مالحـت و بالغـت، توانـا باشـد.«

ی را در 141 باب مرّتب نمود و هر  بدیع اسـطرالبی هبة اهلل بن حسـن )د. 534( دیوان و

بـاب را ویـژۀ یکـی از فنـون شـعر سـاخت و آن را »دّرة الّتـاج مـن شـعر ابن الحّجـاج« نـام نهـاد.2 این 

یـس بـه شـمارۀ 5913  کـه ابن خّشـاب نحـوی بـر آن مقّدمـه نگاشـته، در ] کتابخانـۀ[ پار دیـوان 

نگهداری می شود.

شـذرات  ]206/9[؛  دبـاء 
ُ
األ معجـم  ]169/2[؛  ـکان 

ّ
ابن خل األعیـاِن  وفیـات  اسـت:  آمـده  مأخذهـا  ایـن  در  کـه  چنـان   .1

�]487/4[ هـب 
ّ

الذ

ـکان ]52/6[؛ مـرآة الجنـان ]261/3[؛ 
ّ
دبـاء ]274/19[؛ وفیـات األعیـاِن ابن خل

ُ
2. بـه مآخـذ زیـر مراجعـه شـود: معجـم األ

کشـف الّظنـون ]739/1[�
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ی پســـندیده، برگزیـــده و آن را »الَحَســـن مـــن شـــعر  شـــریف رضـــی آن چـــه را از شـــعر و

کار در زمـــان زندگـــی  کـــرده اســـت. ایـــن  بـــه ترتیـــب الفبـــا تنظیـــم  الحســـین«1 نامیـــده و 

ـــد 
ّ
ـــین مجل ـــه در واپس ک ـــعری دارد  ـــه ش ـــن زمین ی در ای ـــود و ـــت و خ ـــورت پذیرف ـــاج ص ابن حّج

دیوانـــش یافـــت می گـــردد:
آیا می دانی شعرم به چه کس پیوست و به ِملک که درآمد؟

به سرورم سید ابوالحسن موسوی که در زیبایی همچون ماه تمام است.

همو که هرگاه دیدارش می کنم، ]از شّر بدخواهانش[ در پناه خدای عزیز نیرومند می سپارمش.

همان جوانی که چون با شعر سستم مسخ گشته بودم، مرا در آن به گونه ای استوار بازگرداْند.

گاه در عین صّحت از صّحت منحرف شده است. گاه صحیح و  خود می دیدم که شعرم 

او شعرهای کج و پستم را از شعرهای نیکوی استوار جدا ساخت.

گرداْند و حرف های َروی اش را اصالح نمود. و با علم ُعروض، وزن هایش را راست 

گمراه شعرم را به راه صالح آورد. کرد و شیطان  شعرم را به راه استوار هدایت 

پس جای دست هنرپردازش را در بافت این حریر شاهانه نمایان ساخت.

به خداوند سوگند می خورم؛ حال آن که مرد پیر دیگر پس از سوگند خوردن، آن را نمی شکند.

هرگاه زردشت به سخن وی گوش فرادارد، زبان پهلوی را ُخرد می شمَرد.

کـه پژمـرده شـده  کشـتزاری اسـت سـخت تشـنه  کـه سـخن رسـای مـن در میـان اشـعارم،  او دیـد 

است.

کرد. پس همواره آن را از آب تازگی و طراوت آبیاری نمود تا سیرابش 

بدین سان، شعرم همواره زندگی یافت و جان حسودان از کینه بر سرور من سرشار شد.

حسود را جگری است که بر آتشگیرۀ آتش افتاده، بریان می شود.

ی از شـصت دینـار فروتـر  گویـد: »بهـای دیـوان شـعر و َثعاِلبـی ]یتیمـة الّدهـر: 36/3_40[ 

نمی آیـد؛ زیـرا همـگان بـرای یافتـن مضامیـن نمکینـش رقابـت می کننـد و به آن بسـیار رغبت 

گیتـی، رایج تـر از َمَثل هـا و جاری تـر از خیـال اسـت.«  می ورزنـد. دیـوان شـعر او در همـه سـوی 

ی را در 62 صفحه آورده است. د سوم یتیمة الّدهر بخشی مهم از شعر و
ّ
همو در مجل

که آن را »الّنظیف من الّسخیف« نامید. 1. در دائرة المعارف اإلسالمیه ]تألیف شنتناوی: 130/1[ آمده 
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گویـی ایـن دو همـواره بـا غریـزۀ او پیوسـته و  گشـته،  ی چیـره  هـزل و لودگـی بـر شـعر و

بـا ذوقـش سرشـته و بـا خمیرمایـه اش درآمیخته انـد. هـرگاه بـه هـزل و لودگـی زبـان می گشـود، 

حضـور حکمـران یـا شـکوه امیـری او را از جـای نمی کْنـد و بـدون پـروا از شـنوندگان، سـخن 

خویـش را می گفـت و از ایشـان جـز توّجـه و پذیـرش نمی دیـد. نیـز بیشـینۀ شـعرش از دوسـتی 

گویی به دشـمنان ایشـان حکایـت می کند. و هـواداری نابـش بـرای اهـل بیـت و کینـه و ناسـزا

خلفا و حکمرانان روزگار وی

که از این قرارند: کرد  او جمعی از خلفای بنی عّباس را درک 

1. المعتمد علی اهلل، فرزند متوکل )د. 279(�

2. المعتضد باهلل ابوالعّباس )د. 289(�

3. المکتفی باهلل )د. 295(�

4. المقتدر باهلل )د. 320(�

5. الّراضی باهلل )د. 329(�

6. المستکفی باهلل )د. 338(�

7. القاهر باهلل )د. 339(�

8. المّتقی هلل )د. 358(�

9. المطیع هلل )د. 364(�

10. الطائع هلل )د. 393(�

که بر عراق حکم می راندند، هم روزگار بود: نیز با این حکمرانان آل بویه 

گشایندۀ عراق )د. 356(� 1. معّزالّدوله، 

2. عّزالّدوله ابومنصور بختیار، فرزند معّزالّدوله )کشته شده در 367(�

3. َعُضدالّدوله فناخسرو، فرزند رکن الّدوله )د. 372(�
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4. شرف الّدوله، فرزند َعُضدالّدوله )د. 379(�

5. صمصام الّدوله، فرزند َعُضدالّدوله )کشته شده در 388(�

6. بهاءالّدوله ابوَنصر، فرزند َعُضدالّدوله )د. 403(�

کـه َثعاِلبـی ]یتیمـة الّدهـر: 36/3[ گفتـه، در سراسـر عمـر خویش، بر وزیران و سـران  چنـان 

آنـان  پنـاه  در  و  می راَنـد _  زور  خانـواده اش  بـه  کـودک  کـه  سـان  همـان   _ می راْنـد  زور  روزگار 

زندگانی دلپذیر داشت و از نعمت ناب سرشار بهره می ُبرد.

ی، سـروده های بسـیار در مـدح یـا سـوگ یـا هجـو مـردان نامـی روزگارش، از  در دیـوان و

کـه بـر پایـۀ مطالعـۀ مـا  گـردد  خلفـا و وزیـران و امیـران و نویسـندگان و فرهنگ پیشـگان، یافـت 

دهـای دیوانـش، از 60 نفـر درمی گذرنـد؛ از جملـه:
ّ
در مجل

_ ابوعبداهلل هارون بن منّجم )د. 288(�

_ ابوالفضل عّباس بن حسن )د. 296(�

بی )د. 352(�
َّ
_ وزیر، ابومحّمد ُمَهل

_ شاعر، ابوطیب متنّبی )د. 354(�

_ وزیر، ابوالفضل بن عمید )د. 360(�

_ خلیفۀ عّباسی، المطیع هلل )د. 364(�

_ ابوالفتح بن عمید )د. 366(�

یان، جانشین َعُضدالّدوله در بغداد. _ وزیر، ابور

_ وزیر، ابوطاهر بن بقیه )د. 367(�

_ عّزالّدوله بختیار بن بویه )د. 367(�

_ عمران بن شاهین )د. 369(�

_ امیر، ابوتغلب غضنفر )د. 369(�
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_ َعُضدالّدوله فناخسرو )د. 372(�

_ ابوالفتح بن شاهین )د. 372(�

_ ابوالفرج بن عمران بن شاهین )د. 373(�

_ ابوالمعالی بن محّمد بن عمران )د. 373(�

_ شرف الّدوله بن بویه )د. 379(�

_ ابواسحاق ابراهیم صابی )د. 384(�

_ قاضی، ابوعلی َتُنوخی )د. 384(�

_ وزیر، صاحب بن عّباد )د. 385(�

_ شاعر، ابن سکرۀ عّباسی )د. 385(�

_ ابوعلی محّمد بن حسن حالتی )د. 388(�

_ ابوالقاسم عبدالعزیز بن یوسف )د. 388(�

_ وزیر، ابوَنصر شاپور فرزند اردشیر )د. 416(�

_ وزیر، ابومنصور محّمد مرزبان )د. 416(�

که در امور حسبه با او معارضه داشت. _ ابواحمد بن  َحْفص 

_ وزیر، ابوالفرج محّمد بن عّباس بن َفساْنِجس.

گویـد: »وزیـْر ابوالفـرج و وزیـْر ابوالفضـل بن عمید در  َثعاِلبـی )یتیمـة الّدهـر: 70/3 ]91/3[( 

بـی، پـس از مرگـش 
َّ
کیفـر هـواداران وزیـْر ابومحّمـد حسـن ُمَهل کردنـد تـا در بـارۀ  دیـوان خلـوت 

گـر آنـان بـه دِر ]قصـر[ نزدیـک شـوند، جامه شـان بـه نفـت آلـوده  کـه ا بیندیشـند و فرمـان دادنـد 

کـرده بود. ابن حّجاج چون حضور یافت، به شـگفتی  بـی نیـز پیشـتر همیـن کار را 
َّ
گـردد؛ و ُمَهل

افتـاد و از بیـم نفـت بازگشـت و چنین سـرود:
سیلی زدن آن هم با نفت پاشیدن بر جامه چیزی بود که آن را هرگز در خیال نیز نمی دیدم.

رسیدن به وزیر نزد من حّتی با دو تار نخ از جامه ام برابر نیست.
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کرد، عذابش را دوچندان کن! که این رسم را باب  پروردگارا! هر 

ک نطفگان در آن راه ندارند. و او را به ژرفای آتشی درانداز که جز زنازادگان و ناپا

و با گوشت افتاده اش چنان کن که آتش با کباب می کند.

کار را حّتی با سگان انجام دهد.« بوزینه نزد من بهتر از کسی است که این 

ی سـروده های فـراوان در سـتایش اهـل بیـت؟مهع؟ دارد و بـه دشـمنان ایشـان، هماننـد  و

کـه چـرا  کـه او را بـه نقـد می گرفتنـد  گفتـه اسـت؛ چنـدان  مـروان بـن ابی  َحْفصـه، فـراوان ناسـزا 

دشـمنان اهـل بیـت را سـخت می کوبـد و بـا زبـان تنـد و دشـنام آزارنـده، در برابـر زشـتی های 

از  برآمـده  آهـی  این هـا،  اّمـا همـۀ  بـه عیب جویـی می گشـاید.  زبـان  بـا خشـم شـعله ور  آنـان، 

ی از سـتِم رفتـه بـر سـرورانش، امامـان اهـل بیـت؟مهع؟، درد  کـه و سـینه ای دردمنـد بـود _ چـرا 

ی از هوس  کـه بـه بدزبانـی حریـص باشـد و یـا بـرای بـرآوردن خواهش و پیـرو می کشـید _ نـه آن 

ی نزد سـرورانش _ صلوات  گوید. از همین رو، شـعر و خویش، ِعرِض آن کسـان را عیب و ناسـزا 

بـا  برمی گذشـتند،  ی  از و ناپسـند  و  بیهـوده  کاری  بـر  ایشـان  و چـون  بـود  پذیرفتـه  اهلل علیهـم _ 

کنار آن عبور می کردند. بزرگواری از 

سـرور بزرگـوار مـا، زین الّدیـن علـی بـن عبدالحمیـد نیلـی نجفـی1، در الـّدّر الّنضیـد فـی 

کـه  کـه در روزگار ابن حّجـاج، دو مـرد نیک کـردار بودنـد  گـزارش نمـوده2  تعـازی اإلمـام الّشـهید 

شـعر او را فـراوان عیـب می گفتنـد. آن دو محّمـد بـن قـارون سـیبی و علـی بـن زرزور سـورائی 

گویـا بـه بـارگاه حسـین؟ع؟ رفتـه و فاطمـۀ  کـه  بودنـد. شـبی علـی بـن زرزور در خـواب دیـد3 

زهرا؟اهع؟ نیز در آن جا حضور دارد و پشـت خویش را به سـتون َسـْمت چپ وارد شـونده، تکیه 

ی )د. 841( بوده است.
ّ
کرامات، و از استاداِن راهنمای حّجت، ابن فهد حل 1. وی فقیهی یگانه و دارای مقامات و 

یـاض العلمـاء ]11/2[( و سـرور ما سـید )روضـات الجّنات:  2. ایـن را پژوهشـگر توانـای شـیعه، میـرزا عبـداهلل اصفهانـی، )ر
از وی نقـل نموده انـد و مـا  الّسـالم: 148/1 ]319/1[(  نـوری )دار  مـۀ حّجـت، 

ّ
نیـز شـیخ مـا، عال ص39 ]160/3[(؛ و 

یـم. یـاض العلمـاء می آور چکیـدۀ آن را از ر

یاض العلماء نیز  3. در متـن »فـرأی األّول منهمـا لیلـة فـي الواقعـة« آمـده کـه مقصـود از »اّول«، محّمد بن قارون اسـت. در ر
که خواب  که ناقل خواب، همین شـخص اسـت؛ ولی برابر با نقل روضات الجّنات و نیز ادامۀ ماجرا، آن  تصریح شـده 

دیده، علی بن زرزور اسـت و ترجمه بر همین اسـاس اصالح شـد. )ن.(

)138(



153 27. ابن حّجرج بغدادی

یـۀ میـان ضریـح  داده اسـت. دیگـر امامـان تـا مـوالی مـا، صـادق، نیـز در برابـر ایشـان، در زاو

کـه فهمیـده نمی شـد،  گونـه ای  کبـر، نشسـته بودنـد و بـه  حسـین؟ع؟ و فرزنـد شـهیدش، علـی ا

کـه از او یـاد شـد _ در برابـر آنـان ایسـتاده بـود. سـورائی  سـخن می گفتنـد. محّمـد بـن قـارون _ 

کـه ابن حّجـاج در حـرم مطّهـر عبـور می کـرد. به  گویـد: »مـن نیـز نزدیـک بـه ایشـان بـودم و دیـدم 

کـه ایـن مـرد چگونـه در حـرم مطّهـر ]بـا بی احترامـی[  گفتـم: ›نمی نگـری  محّمـد بـن قـارون 

ی بنگرم.‹ گفت: ›من او را دوست نمی دارم تا در و می گذرد؟‹ 

ــا  ــود: ›آیـ ی فرمـ ــبیه بـــه خشـــم، بـــه و ــا حالتـــی شـ ــنید و بـ ــرا ]؟اهع؟[ ایـــن ســـخن را شـ زهـ

ـــدارد،  ـــت ن ی را دوس ـــس و ک ـــر  ـــه ه ک ـــد؛  ی ـــت بدار ـــی داری؟ او را دوس ـــت نم ـــداهلل را دوس ابوعب

کـــس ابوعبـــداهلل را دوســـت  کـــه هـــر  از شـــیعیان مـــا نیســـت.‹ ســـپس یکـــی از امامـــان؟مهع؟ فرمـــود 

کـــدام یـــک از امامـــان  کـــه  گویـــد: »مـــن درنیافتـــم  نـــدارد، مؤمـــن نیســـت.« محّمـــد بـــن قـــارون 

کـــه در حـــِقّ ابوعبـــداهلل  کوتاهـــی و غفلتـــی  ک و هراســـان از  ایـــن ســـخن را فرمـــود. آن گاه، بیمنـــا

ـــتم. ـــواب برخاس ـــودم، از خ ـــرده ب ک

یــارت نــوادۀ  کــه فرصــت ز  ســپس آن خــواب را از یــاد بــردم و بــه یــادم نیامــد تــا آن گاه 

کــه شــعر  گروهــی از شــیعیان پیوســتم  شــهید رســول خــدا؟اهس؟ برایــم دســت داد. در راه بــه 

ابن حّجــاج را می خواندنــد و علــی بــن زرزور نیــز در میــان ایشــان بــود. بــه او ســالم دادم و 

کــه  گفتــم: ›تــو خوانــدن شــعر ابن حّجــاج را ناپســند می شــمردی و از آن بیــزار بــودی. چــه شــده 

ــو را از خوابــی  گفــت: ›ت گــوش می ســپاری و بــه خوانــدن آن توّجــه مــی ورزی؟‹  کنــون بــه آن  ا

کــه مــن دیــده بــودم، برایــم بازگفــت و مــن نیــز  خبــر دهــم ... .‹ ســپس درســْت همــان خوابــی را 

گفتم.« آن چه را دیده بودم، برایش 

از آن پـــس، ایـــن دو ابن حّجـــاج را ســـتودند و شـــعرش را برخواندنـــد و افتخاراتـــش را 

کندنـــد و مایه هـــای فخـــرش را رواج دادنـــد. پرا
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ی حـــرم مطّهـــر  کـــه چـــون ســـلطان مســـعود بـــن بابویـــه1 بـــارو کـــرده  گـــزارش  نیـــز همـــو 

ــوب  ــید و آداب را خـ ــتان بوسـ ــد و آن را آسـ ــر درآمـ ــرم مطّهـ ــه حـ ــاخت و بـ ــن را سـ امیرالمؤمنیـ

گرفـــت  ی قـــرار  ی و یـــم _ پیـــش رو کـــه شـــرح حالـــش را در دســـت دار کـــرد، ابوعبـــداهلل _  رعایـــت 

ـــه بخـــش هجـــو آن رســـید، ســـرور  ـــد. چـــون ب ـــم، خواْن کردی ـــاد  ـــه از آن ی ک و قصیـــدۀ فائیـــه اش را 

یـــد و از خوانـــدن چنـــان شـــعری در حـــرم امـــام؟ع؟ بـــازش  مـــا، ســـید مرتضـــی، بـــا او تنـــدی ورز

کارش را ناتمـــام نهـــاد. چـــون تیرگـــی  گسســـت و او نیـــز  داشـــت. ســـپس شـــعرخوانی اش را 

ــرت  ــود: »خاطـ ــه او فرمـ ــه بـ کـ ــد  ــواب دیـ ــام علـــی؟ع؟ را در خـ ــاج امـ ــید، ابن حّجـ شـــب فرارسـ

کـــه مـــا مرتضـــی علم الهـــدی را نـــزدت فرســـتادیم تـــا پـــوزش خواهـــد؛ و تـــو بـــه  شکســـته نشـــود 

ـــا خـــود نـــزدت آیـــد!« ســـید مرتضـــی در همـــان شـــب، پیامبـــر بزرگـــوار؟ص؟  ســـوی او بیـــرون مشـــو ت

ـــان را ســـالم  ـــد. برابرشـــان ایســـتاد و آن ی نشســـته بودن کـــه پیرامـــون و ـــد و نیـــز امامـــان؟مهع؟ را  را دی

ـــاد.  ـــران افت گ ی ســـخت آمـــد و  ـــر و ـــن ب ـــد. ای ـــه نمی ورزن ـــه او توّج ـــه ب ک گفـــت و احســـاس نمـــود 

گناهـــی مســـتحّق  گفـــت: »ســـرورانم! مـــن بنـــده و فرزنـــد و هـــوادار شـــمایم. بـــه خاطـــر چـــه 

بی توّجهـــی شـــدم؟« فرمودنـــد: »بـــه ســـبب شکســـتن خاطـــر شـــاعر مـــا، ابوعبـــداهلل بـــن حّجـــاج. 

ی داخـــل شـــوی و از او پـــوزش خواهـــی و او را بـــا  ی و بـــر و کـــه بـــه ســـویش رو پـــس وظیفـــه داری 

ـــر دهـــی.«  ـــه ســـلطان خب ی را ب ـــه و ـــا ب ـــه و مهـــرورزی م ـــری و توّج ـــه َب ـــن بابوی ـــزد مســـعود ب خـــود ن

گفـــت:  کوبیـــد. ابن حّجـــاج  ـــزد ابوعبـــداهلل روان شـــد و در را  همـــان لحظـــه ســـید برخاســـت و ن

کـــه  کـــه نـــزدت بیـــرون نشـــوم؛ و فرمـــود  ـــو را بـــه ســـوی مـــن فرســـتاد، مـــرا فرمـــان داد  کـــه ت »ســـرورم 

ـــزد  ـــان را فرمـــان می شـــنوم و اطاعـــت می کنـــم.« پـــس ن گفـــت: »آری؛ آن ـــزدم آیـــی.«  ـــو، خـــود، ن ت

ـــر دو  ـــه ه ک ـــان  ـــرا را چن ـــرد و ماج ـــلطان ُب ـــزد س ی را ن ـــت و و ـــوزش خواس ـــد و از او پ ی درون ش و

ی نعمـــت بخشـــید و  گرامـــی داشـــت و بـــه و دیـــده بودنـــد، برایـــش بازگفـــت. ســـلطان او را 

کالنش داد و فرمان داد تا قصیده اش را بخواَند. حقوق 

گمان من »عضدالّدولة بن بویه« است. 1. در این نسخه چنین آمده؛ اّما به 

98/4



155 27. ابن حّجرج بغدادی

والدت و وفات وی
جمـادی  مـاه  در  او  یده انـد.  نورز اختـالف  ابن حّجـاج  وفـات  یـخ  تار در  َتنـی  دو  هیـچ 
فـرات _  بـر سـاحل  کوفـه  و  بغـداد  میـان  اسـت  کـه شـهری   _ نیـل  در  بـه سـال 391  األخـری 
ی  ک سـپرده شـد. و کاظمین انتقال یافت و در آن جا به خا ک در  درگذشـت و به مزار امام پا
ی پاییـن پـای امـام؟ع؟ دفـن گـردد و بـر مزارش بنویسـند:  وصیـت کـرده بـود کـه آن جـا، رو بـه رو

گسـترانیده بـود.« ] کهـف/18[ »و سگشـان دو دسـت خـود در آن آسـتانه 

ی را مرثیـه  گـردد، و کـه در دیوانـش )562/2 ]441/2[( یافـت  سـید رضـی بـا قصیـده ای 
آورده اسـت. را  ایـن قصیـده  از  بیت هایـی  )المنتظـم: )217/7 ]29/15[(  ابن جـوزی  گفـت. 

ال بـه الی کتاب هـا و فرهنگ نامه هـا بـه تاریخ والدت وی دسـت نیافتیـم؛ اّما پژوهندگان 
زیسـت.  سـال،   130 بـه  نزدیـک  دراز،  روزگاری  و  شـد  زاده  سـوم  سـدۀ  در  او  کـه  دارنـد  یقیـن 

شـاهدهایی قـوی بـر ایـن سـخن یافـت می شـود؛ از جملـه:

کـه ابن حّجـاج نـزد ابن رومـی )د. 282(  1. ابن شهرآشـوب )معالـم العلمـاء ]ص149[( آورده 
درس آموخته اسـت.

کـه در وفیـات  ی پیـش از امـام اصطخـری )د. 328( عهـده دار حسـبه بـوده؛ چنـان  2. و
گفته انـد: »او در  ـکان ]168/2[ و مـرآة الجنـان یاِفعـی ]444/2[ و جـز آن دو آمـده و 

ّ
األعیـاِن ابن خل

که پس از برکناری او،  گفته شده  گشت و مّدتی در این منصب بود.  بغداد عهده دار حسبه 
ابوسـعید اصطخری بر جایش نشسـت. او را در بارۀ برکناری خویش، ابیاتی مشـهور اسـت.«

کـه در  اصطخـری بـه فرمـان المقتـدر بـاهلل در سـال 320 عهـده دار حسـبه گشـت؛ چنـان 
هب )312/2 ]147/4[( و جز آن آمده است.

ّ
شذرات الذ

3. در دیوانـــش شـــعری در هجـــو ابوعبـــداهلل هـــارون بـــن علـــی بـــن ابی منصـــور منّجـــم )د. 
کـــه ایـــن شـــعر را هنـــگام تازه ســـالی ســـروده اســـت. گفتـــه  288( دارد و در دیـــوان 

4. در دیوانـــش قصیـــده ای در بـــارۀ ابوالفضـــل عّبـــاس بـــن حســـین، وزیـــِر المکتفـــی بـــاهلل 

کشـــته شـــد. کـــه بـــه ســـال 296  دارد 
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کـرده؛ از  5. او در سـروده های خویـش در میانـۀ سـدۀ چهـارم، از پیـری خـود بسـیار یـاد 
کشـته  کـه بـه سـال 367  جملـه ضمـن ابیاتـی در مـدح ابومنصـور بختیـار، فرزنـد معّزالّدولـه، 

شـد و در آن، آمـده اسـت:
گفتم: »رأی مرا پذیرا باش؛ که رأی پیران، پسندیده و سازگار است.«

تـا  ی خواسـته  از و کـه در آن،  بقیـه )د. 366( شـعری دارد  بـن  ابوطاهـر  بـرای وزیـْر  نیـز 

یـا« مقـّرری ثبـت  گـردد و بـرای فرزنـدش در دیـوان »بادو مسـتمّری عقب مانـده اش پرداخـت 

شود. در این ابیات آمده است:
همان چیزی را خواسته ام که پیران بدکاری همچون من می خواهند.

که به اندازۀ ابن حّجاج، در شـعر خویش از پیری و فرتوتی اش  هرگز شـاعری را نمی یابید 

کرده باشـد؛ از جمله در این سـروده اش در بارۀ ابومحّمد یحیی بن فهد: یاد 
گرانقدر و بی حیا را سر به سر می گذاری! ای شاعر نوپا که شاعری 

تو همانند جامۀ تازه ای و شعر من همچون وصلۀ زیر گریبان لباس زیر.
من پیرم و سرشتم آن است که بر هر شاعری که طبع شعری دارد، پشکل اندازم!

که دارای فرزندی پسر شده بود، به همین ابومحّمد بن فهد نوشت: همچنین آن گاه 
گویید: »ای که جانم فدای او باد در برابر آن چه از آن می هراسد! به یحیی بن فهد 

مگر نه این است که دارای پسری شده ام که همه را جذب زیبایی خود می کند؟
و همچون آفتاب است، آفتاب چاشتگاه؛ و چون ماه است، ماه شب تار؟

زیبایی و شادابی اش دلم را می برد و درونم به بیضۀ او در گهواره مشتاق می شود.
گویا با این همه فرزندانی که دارم، هنوز جز او فرزندی نداشته ام!«

که آغازش چنین است: نیز قصیده ای 129 بیتی در بارۀ وزیْر ابوَنصر دارد 
ای مالمتگر من! چه سان رفتار کنم؛ که دیگر به صبر امیدی نیست؟

گوید: و در آن 
آن ]قصیده[ را چون عروسی برگیر که از زیبایی، نقاب بر چهره دارد.

چندان نیکو است که نه چشم، بل گوش از زیبایی اش بهره برمی گیرد.

خوانندۀ آن ]قصیده[ برای تو، پیری است بلیغ با فکری تیز.
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کـه در  و هـم در مـدح َعُضدالّدولـه فناخسـرو )د. 372( قصیـده ای در 41 بیـت سـروده 

ی در یکی  آن، از سـپیدمویی و پیـری خویـش یـاد می کنـد. پژوهنـدگان هـرگاه به این سـخن و

کـه عمری دراز  کـه او از زادگان سـدۀ سـوم بوده  از قطعه هایـش وقـوف یابنـد، نیـک درمی یابنـد 

یافته اسـت:
چه بسا زنی به من گوید: »]افسوس[ که مظلوم به شمشیر ]= زیر فشار[ زندگی می کنی!1«

کـه بـا انـدوه و  کـه بـر ایـن وضـع مـن می گریـی! صـد و انـدی سـال اسـت  پاسـخش دادم: »ای 

سختی خود زیسته ام.«

کـه  پـس از ایـن همـه، ارزشـی بـرای سـخن ابن کثیـر )البدایـة و الّنهایـه: 329/11( نمی ماَنـد 

کـه پس از برکناری ابن حّجاج از سرپرسـتی حسـبۀ  ـکان را ضعیـف شـمرده 
ّ
ایـن گفتـۀ ابن خل

سـخن  ایـن  سـان،  بدیـن  نیـز  نشسـت.  جایـش  بـر   )328 )د.  اصطخـری  ابوسـعید  بغـداد، 

کـه ابن حّجـاج نـزد ابن رومـی )د. 283( درس آموختـه باشـد؛ زیـرا  معالـم العلمـاء دور نیسـت 

ی بـه سـّن بلـوغ  ی نـزد ابن رومـی در مقّدمـاِت ادبیـات و شـاید پیـش از رسـیدن و گردی و شـا

گردی سـید رضـی نزد اسـتادش سـیرافی پیش از ده سـالگی؛ چنـان که در  بـوده، همچـون شـا

شـرح حالـش خواهـد آمـد.

ح حال ابن حّجاج مأخذهای شر
_ یتیمة الّدهر )25/3 ]35/3[(�

یخ بغداد خطیب )14/8(� _ تار

دباء )6/4 ]206/9[(�
ُ
_ معجم األ

کان )170/1 ]168/2[(�
ّ
_ وفیات األعیاِن ابن خل

_ معالم العلماء )ص136 ]ص149[(�

یِخ ابن اثیر )63/9 ]549/5[(� _ الکامل فی التار

1. این بیت دارای افتادگی است؛ اّما به همین شکل در دیوان وی ثبت شده است.
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_ المنتظم ابن جوزی )216/7 ]28/15[(�

کثیر )329/1 ]378/11[(� _ البدایة و النهایه تألیف ابن 

یخ ابوالفداء )242/3(� _ تار

_ مرآة الجنان )444/2(�

_ معاهد الّتنصیص )62/2 ]188/3[(�

_ مجالس المؤمنین )ص459 ]544/2[(�

هب )136/3 ]487/4[(�
ّ

_ شذرات الذ

_ إیضاح المقاصد شیخ بهائی )نسخۀ خّطی(.

کْشف الّظنون )498/1 ]765/1[(�  _

یاض العلماء میرزا عبداهلل )نسخۀ خّطی ]11/2[(� _ ر

_ أمل اآلمل شیخ حّر ]88/2[�

یاض الجّنه تألیف سید زنوزی )نسخۀ خّطی(. _ ر

_ روضات الجّنات )ص239 ]158/3[(�

ع و َشَعر )نسخۀ خّطی ]مج7/ج205/1[(� _ نسمة الّسحر بذکر من تشّیَ

_ سفینة البحار )225/1 ]91/2_92[(�

_ تتمیم أمل اآلمل ابن ابی شبانه )نسخۀ خّطی(.

_ الّشیعة و فنون اإلسالم )ص106 ]ص139[(�

_ تنقیح المقال )318/1(�

_ دائرة المعارف اإلسالمیه )130/1(�

_ األعالم ِزِرکلی )245/1 ]231/2[(�

_ دائرة المعارف بستانی)439/1(�

_ دائرة المعارف فرید وجدی )12/6(�



28. ابوالعّباس َضّبی

28. ابوالعّباس َضّبی )د. 398(

ک نامدار را شکوهی است فرازین تر از قّلۀ کوه َثِبیر. علی پا

او همتای محّمد و وصی برگزیدۀ او در روز غدیر است.

ر و ُشّبیر. همسر فاطمه است و پدر ُشّبَ

)مناقب آل أبی طالِب ابن شهرآشوب: ایران: 550/1 ]بیروت: 71/3[(

پی نامۀ شعر

َثبیـر از بزرگ تریـن کوه هـای مکـه اسـت کـه میان این شـهر و عرفه قـرار دارد و به نام مردی 

فـی  القـرآن  مـن  نـزل  مـا  در  ابوُنَعیـم  اسـت.  درگذشـته  کـوه  آن  در  کـه  شـده  خوانـده  ُهذیـل  از 

امیرالمؤمنیـن؟ع؟ ]ص138[ و نطنـزی در الخصائـص العلویـه، از ُشـعبة بـن حکـم، از ابن عّبـاس 

گرفـت و بـه  کـه در مکـه بودیـم، پیامبـر؟ص؟ دسـت مـن و علـی را  کرده انـد: »آن هنـگام  روایـت 

فـراز ثبیـر ُبـرد. سـپس بـا مـا چهـار رکعـت نمـاز گزاْرد و آن گاه، سـرش را به سـوی آسـمان گرفت 

و گفـت: ›بارخدایـا! همانـا موسـی بـن عمـران از تـو خواسـت و مـن، پیامبرت محّمـد، نیز از تو 

گـره از زبانـم بگشـایی تـا  کارم را آسـان سـازی؛ و  گردانـی؛  گشـاده  کـه سـینه ام را  می خواهـم 

یابنـد. از خاندانـم، بـرادرم علـی بـن ابی  طالـب را یـار و وزیر برایم قرار ده و پشـتم را  سـخنم را در

گـری نـدا داد: ›ای  کـه ندا کارم شـریک سـاز!‹ پـس شـنیدم  گـردان و او را در  ی اسـتوار  بـا و

احمد! آن چه خواستی، به تو عطا شد.‹«

)145(
101/4

)146(



غدیر در کتاب و سّنت و ادب )ج 4( 160

شاعر

»کافـی َاوحـد« ]= کفایتگـر یگانـه[ ابوالعّبـاس احمد بن ابراهیم َضّبی _ منسـوب به ضّبه _ 

وزیـر، ملّقـب بـه رئیـس، یکـی از زمام به دسـتاِن سیاسـت و ادب پـس از صاحـب بـن عّبـاد و از 

جملـۀ ندیمـان وی بـود کـه بـه نحـو ویژه، به او نزدیـک و به آدابش آراسـته و از تقّربش بهره ور بود؛ 

چنـدان کـه نشـانۀ راه فضیلـت و ادب و پناهـگاه پیشـگاماِن آن دو گشـت و از انگشـت نمایان 

و زبـان زدان شـد. همچنـان بـر ایـن حـال بـود تـا صاحـب به سـال 385 درگذشـت و او بـه فرمان 

فخرالّدولۀ آل بویه بر جای وی به وزارت نشست. فخرالّدوله، ابوعلی ملّقب به جلیل را نیز در 

کنارش قرار داد. یکی از فرزندان منّجم در همین باب گفته است:
به خدا سوگند! به خدا سوگند! پس از وزیرْ  ابن عّباد بن عّباس هرگز رستگار نخواهید شد.

گـر رئیسـی از شـما برخاسـت، سـرم را جـدا  گـر دیگـر جلیلـی از شـما برآمـد، مـرگ مـرا رقـم زنیـد؛ و ا ا

کنید!

کـه بـر دِر خانـه اش رحـل اقامـت می افکندنـد و ِبـدو امیـد و آرزو  ابوالعّبـاس چنـان بـود 

ی وارد می شـدند و شـعرش کاروان بـه کاروان، این  می ُجسـتند و کاروان هـا1 از هـر ناحیـه نـزد و

سـو و آن سـو روان می شـد. جانشـینی شایسـته بـرای وزیـر پیشـینش، صاحـب ]بـن عّبـاد[، و 

کـه صاحـب داشـت. در مسـجد جامـع اصفهـان،  جایگاهـی یگانـه بـود بـرای آن جایگاهـی 

بـرای  کـه  داشـت  گسـترده  و  آبـاد  مهمان خانه هـای  و  طـالب[  ]بـرای  باالخانـه  اتاقک هـای 

کـرده بـود و در برابـِر آن، کتاب خانه و غرفه هـا و گنجینه های کتاب برپا  مانـدگان در راه وقـف 

گـرد آورده و از دانش هـا و فنـون، آن را جـاودان سـاخته  کتاب هـای برگزیـده را در آن هـا  کـرده، 

ـد 
ّ
مجل سـه  بـه  کتاب هـا  ایـن  فهرسـت  آمـده،  )ص85(  أصبهـان  محاسـُن  در  کـه  چنـان  بـود. 

ی لبریزنـد و شـاعران روزگارش در مـدح او  بـزرگ می رسـید. شـرح حال نامه ها2 از سـتایش و

گویا »قوافل« درست باشد. ترجمه بر این اساس صورت پذیرفت. )ن.( که  1. در متن »قوافی« آمده 

یـِخ ابـن اثیـر: 73/9  دبـاء: 65/1 ]105/2[؛ الکامـل فـی التار
ُ
2. بنگریـد بـه: یتیمـة الّدهـر: 260/3 ]339/3[؛ معجـم األ
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قصیده هایی ُپرطنین دارند؛ از جمله:

1. ابوعبـداهلل محّمـد بـن حامد خوارزمی که در سـتایش او قصیـده ای دارد که این ابیات از 

آن است:
اینک زمانی است تازه و عیدی است فرخنده و هنگامی ستوده؛ دیگر چه می خواهی؟

از این بهتر، رخسار رئیس است که ستارۀ سعد از نور آن بردمیده است.

کرد که از ُبرد آل یزید نقش و نگارش افزون تر است! چه محّله هایی را آباد 

گذشـت _ در بـارۀ وی  کـه یادکـردش  2. ابوالحسـن علـی بـن احمـد جوهـری جرجانـی _ 

قصیده هایی دارد که به گزارش َثعاِلبی )یتیمة الّدهر: 38/4 ]44/4[( از جملۀ آن ها، قصیده ای 

ـد او اسـت کـه ایـن ابیـات از آن اسـت:
ّ
در سـالگرد تول

خ برگرفت و پرده ها دریده شد. که بزرگی و واالیی پرده از ر روزی است 

روزی است که ستارۀ مشتری همراه با شهاب فرخنده و فروزان،

گزیدۀ مجد فصیح1 را آورد. ساللۀ شکوه روشن و 

گـر بزرگـی و واالیـی را زره خویـش سـازد، روزگار را مغلـوب سـازد و جامـه اش را  پادشـاهی اسـت کـه ا

به غارت می َبَرد.

کارها به خشم آید، همچون آتشی برافروخته گردد. و چون در 

کرامتش زر بارد. گر برای عطا لب به تبّسم گشاید، ابر  و ا

ک کریم! کیست که در کرامت نژاد به پای تو رسد؟ خوشا به این صاحب افتخارات تابنا

این است صبحگاهی که روزگاران متروک، به ُیمن او زیور یافتند.

خ داده که همانا میالد ادب است. میالد مبارک تو در این روز ر

کنون در حالی که مجلس از می انگوری سیراب شده، به مجلس او ]= ابوالعّباس[ درآ! ا

گیرد. و سراپردۀ ُانس بر آن زن که همه جا را فرا

ی را با قصایدی  کـه یادکـردش خواهد آمـد _ و 3. ِمهیـار دیلمـی _ یکـی از شـاعران غدیـر 

]577/5[؛ معالـم العلمـاء ابن شهرآشـوب ]ص148[؛ دیـوان مهیـار: 29/4؛ أعیـان الّشـیعه: 77/8 ]469/2[؛ دائـرة 
المعـارف بسـتانی: 120/11�

گرفت.)ن.( گویا »المجد الذرب« درست باشد و ترجمه بر همین اساس صورت  که  1. در متن »المجد الزرب« آمده 
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گـردد و آغـازش  کـه در دیوانـش )344/3( یافـت  سـتوده؛ از جملـه میمیـه ای دارای 65 بیـت 

چنین اسـت:

کـه از عشـق تهـی اسـت، می دانـد  ای همسـایگان مـا در »غـور«! قافلـه در »تهامـه« اسـت. آیـا آن 

عاشق عقل پریده چگونه شب را به سحر می رساند؟

کردیـد. سـاعات شـب بـرای شـما و مـا یکسـان اسـت؛ اّمـا مـا شـب را تـا صبـح بیـدار  کـوچ  شـما 

بودیـد. خـواب  در  شـما  و  بوده ایـم 

که در دیوانش )15/1( آمده و چنین آغاز می شود: و نیز بائیه ای با 45 بیت 
کـه چـون  کـه بـرای هیـچ خواسـتی سـر تسـلیم فـرود نمـی آوَرد؛ و صبـری  خـدا شـفا دهـد جانـی را 

روزگار آن را بشـنود، بـه شـگفتی فرومـی رود.

کـه در دیوانـش )230/1( بـه چشـم می خـوَرد و مطلعـش  و هـم دالیـه ای دارای 61 بیـت 

اسـت: چنیـن 
در  سـنگین  ابرهـای  و  خوانـد؛  آهنـگ  یـا  زد  بانـگ  حرکـت  بـرای  بـاد  بـا  ابـر  تـودۀ  کـه  آن گاه 

. شـدند...  کنـده  پرا سـو  هـر  در  شـامگاهان  و  صبحگاهـان 

آغـاز  چنیـن  و  اسـت  موجـود   )12/1( دیوانـش  در  کـه  بیـت   37 بـا  بائیـه ای  همچنیـن 

می گـردد:

انگیزه هـای هـوا و هـوس هسـت، ولـی تـو را سـزد کـه آن هـا را پاسـخ  نگویـی. ما از سـر تقـوا، دوری 

گناهان دسـت نیازیدیم. گزیدیـم و بـه 

که در دیوان او )179/2( یافت می شود و مطلع آن چنین است: نیز عینیه ای 40 بیتی 
گیرم؛ و در کدام تسّلی دل بندم؟ با کدام مالمت صبر و قرار 

حال آنکه او هنگام کوچ در برابرم از من پیمان گرفت؛ و پیمان امانت است.

گونـه  گـردد و آغـازش ایـن  کـه در دیوانـش )18/3( یافـت  همچنیـن المیـه ای 52 بیتـی 

اسـت:
امروز آرزوهای دور و دراز تحّقق یافت و از بخت خوش، به دلخواه نزد تو آمدند.

)148(



163 28. ابواهعّبرس َضّبی

کـه در دیوانـش )30/4( آمـده و آن را بـه سـال 392 سـروده و  و نیـز قصیـده ای بـا 69 بیـت 

چنیـن آغـاز می شـود:

گر این چشـم مرا فریفته  گفتنـد: »شـاید ندانسـته چیـزی گفتـه ای؛ پـس تحقیق کن!« هیهـات! ا

باشـد، دیگر چشـم من نیسـت.

گلوگیرت باد! گر مرا ننوشانی،  این است همان خانه ها و آب گاه آنان. پس بایست و بر آب درآ؛ ا

کـی از بـوی خـوش محبوبـان برنمی خواسـت و داللتـم نمی کـرد، چیـزی  گـر بـوی عنبـر در خا ا

گمـراه شـوم. کـه  نمانـده بـود 

کوچیدنـد؛ اّمـا بـوی خوششـان همـراه بـا  گشـودند و  ]گویـا[ بـا َنَفس هاشـان ظرف هـای ُمشـک را 

کـوچ نمی کنـد ]و نابـود نمی شـود[. ک  خـا

کنون با یقین برای من آشکار گشته: ای منزلی که بازیچۀ دست تردید باد صبا شدی! ا

گر از آن عهدها از من پرسی، بدان که در خاطرم مانده و چه بد یادداشته هایی است! ا

کاش هرگـز از قبـل  گرفتنـد.  گزیـده، در تـو جـای  پـس از محبوبـان، وحشـیان بـه آنـان شـباهت 

جـای سـکونت نبـودی!

بـه فریـب مـن  ایـن آهـوان  نـزد مـن نشـانه های جادویـی اسـت. پـس چـرا  را  ایشـان  چشـمان 

مشـغولند؟

گوید: در همین قصیده 

حاشا که دست طلب نزد هر کس دراز کنم، حال آن که عطا و بخشش جایی خاص دارد.

ای بخـت فرخنـده! برخیـز و بانـگ درده برای حرکت به سـوی جایگاه توانگری در سـرزمین ری 

] کـه ابوالعّبـاس آن جـا اسـت[؛ و بـه بینوایـی آن که بی خبر مانـده، رحم آور!
کامـروا و  کـه بدیـن سـان، میـان  کـه بـه سـرزمین توانگـری دسـت یابـد؛  کـن  ای بخـت! یـاری 

نهـاده ام. فـرق  کامـروا  نا

یـار مـن بـرای کـه آهنـگ مشـرق نمـوده، حـال آن کـه ضمانـت ابوالعّبـاس روزی ما اسـت و در جز 

آن اجازه داده نشـده اسـت؟

ای کشـتی های صحـرا! مـن مشـتاقم؛ پـس مـرا برسـانید. ای ُحدی خوان مرکب هـا! من به وجد 

و طربم؛ پس برایم آواز سـرکن!
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ای جوان! برخیز و شتری راهوار را آماده کن که بر اثر مداومتش در سیر، بیابان ناهموار گردد.

گـر علـف نیابـد، به بوی آن راضی اسـت؛ اّما ِسـیر کردن، گوشـت بدنـش را می خورد،  شـتری کـه ا

همچو موجـودی پرخور.

گرفتـن از آن  سـخت اسـت و حّتـی جهـاز شکسـتۀ شـتران بـر او  کـه سـواری  چنـان چابـک اسـت 

بانـگ می زننـد: »قـدری آرام تـر!«

روزی و انصـاف در ایـن جـا از دسـت رفـت؛ پـس بـه سـرزمین ری پنـاه ببـر و آن دو را از معدنـش 

بازجـوی!

به سوی ابوالعّباس که نگاهبان آن اقلیم است، همۀ راه ها هموار و همۀ دشواری ها آسان است.

کـه قصیـده ای در مـدح ابوالعّبـاس دارد و ایـن  4. ابوالفّیـاض َسـْعد بـن احمـد طبـری 

ابیـات از آن اسـت:
من قافیه های شعر را سامان می دهم، باری شاعرترین و تواناترین کسی که شعر می سراید.

ـــزد اهـــل  کـــه »کســـی خرمـــا ن ـــل می زننـــد و هماننـــد ایـــن َمثـــل نیـــز بســـیار اســـت  کـــه َمَث ـــه  همانگون

ـــرد.« خیبـــر َب

که آن را از دیگران دور نگاه داشته ام. اّما من نزد تو آرزویی آورده ام 

کـــه مـــرا جـــز در مکانـــی بلنـــد،  کـــه امیـــرزاده مـــرا پنـــاه داده و بـــا دفـــاع از مـــن، راضـــی نشـــد  آیـــا نبینـــی 

پنـــاه دهـــد؟

ی چنین نوشت: که به و 5. صاعد بن محّمد جرجانی 
گر سزاوار اشتیاق و آرزویم به تو هدیه ای دهم که آن هدیه جز چشمانم نخواهد بود. ا

اّما به قدر توانم تو را هدیه می دهم که دیوانی است به خّط ابن مقله.

کـه در قصیـده ای  6. ابوالقاسـم عبدالواحـد بـن محّمـد بـن علـی بـن حریـش اصفهانـی 

بلنـد، در بـارۀ او آورده اسـت:
جـان و خاندانـم فـدای سـرزمینی بـاد کـه او را در خـود جـای داده؛ و نیز آن روزگاری که گذشـت و 

تنهـا اندکی از آن سـودمند افتاد.

و پیچش زلفی که باالی رخسارش راه یافته و باد صبا بر آن می وزد و گمراهش می کند.

گرفتـم و خواسـتم  بـرش  تمـام در  مـاه  کـه چـون  آن گاه  بـا وی؛  بـوی خـوش هم آغوشـی ام  و 
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ایـن دانسـتم. از  باالتـر  را  اّمـا شـأنش  بوسـه اش دهـم، 

کنار هم ایستادیم، حال آن که سرزنش رعدآسا می غرید و ابر اشکمان سیالب جاری می کرد.

اشکش بر دیباچۀ رخسارش به لطافت روان بود، چنان که شبنم با گِل تر عشقبازی کند.

مراقب از جایگاه وداع ما دوری می گزید؛ اّما نَفس های ما به او می خورد و خوارش می ساخت.

سرزنش دوستانه و عذرپذیری های یار، مرا می لرزاند، همچنان که ِجّد و هزِل رقیب.

چگونه قلبم را از تیرهای او در امان دارم، حال آن که نمی دانم از کدام سوی بر من می بارد؟

ک راهـش بـا چشـمان مـن فـرش می شـود. جـان فدایـش می شـود و پایش  پشـت می کنـد، اّمـا خـا

بوسـه باران می گـردد. ]تتّمـۀ یتیمـة الّدهـر: 135/5[

کـه وصـف نمودیـم، عهـده دار بـود،  کـه وزارت را بـدان سـان  گذشـت دیرزمانـی  پـس از 

ی 200000 دینار طلب  کرده و از و که برادِر مجد را مسـموم  ی را مّتهم نمود  مادِر مجدالّدوله و

بـه  او  از بیـم  ابوالعّبـاس سـرباز زد و در سـال 392  اّمـا  کنـد؛  تـا در سـوگواری او هزینـه  نمـود 

دینـار   200000 آن  از  پـس  بـود.  حسـنویه1  بـن  بـدر  فرمـان  زیـر  مناطـق  از  کـه  گریخـت  بروجـرد 

ی پذیرفتـه نشـد و در همـان جـا ماْنـد تـا بـه سـال 398  پرداخـت تـا بـه کارش بازگـردد؛ اّمـا از و

درگذشت.

کـــه ابوبکـــر بـــن رافـــع، از فرماندهـــان فخرالّدولـــه، بـــا یکـــی از غالمانـــش تبانـــی  گفته انـــد 

ی را همـــراه یکـــی از دربانانـــش بـــه  کـــه بـــه ابوالعّبـــاس َســـم بنوشـــاَند. پســـرش تابـــوت و نمـــود 

کـــه او وصیـــت نمـــوده تـــا در حـــرم حســـین؟ع؟ در  بغـــداد فرســـتاد و بـــه ابوبکـــر خوارزمـــی نوشـــت 

کـه آن را عـراِق عجـم می گفتنـد؛ شـامل اصفهـان تـا زنجـان و قزویـن و َهمـدان و ِدیَنـَور و  1. وی از حکمرانـان َجَبـل ]جایـی 

قرمیسـین و ری و میـان آن هـا[ بـود کـه القـادر ]بـاهلل[ او را ناصرالّدوله لقب داد و برایش پرچمی بربسـت. وی به دانشـوران 

کفشـگراِن  یـد و هـر جمعـه 10000 درهـم صدقـه مـی داد و 30000 دینـار بـه پینـه دوزان و  و پارسـایان و یتیمـان نیکـی می ورز

میـان َهمـدان و بغـداد می پرداخـت تـا آن را بـرای دوختـن کفـش حج گزارانی که ]به خاطر نداشـتن پاپوش[ قـدرت ادامۀ 

سـفر نداشـتند، هزینـه کننـد؛ و نیـز هـر مـاه 20000 درهـم بـرای هزینـۀ کفن مـردگان صرف می نمـود. او در مناطـق زیر فرمان 

خـود 3000 مسـجد و مهمان خانـه بـرای مسـافران غریـب سـاخت و هـر سـال 100000 دینـار بـرای مخـارج راِه مسـافران مکـه 

و مدینـه هزینـه می کـرد؛ و پـس از همـۀ هزینه هـا و صدقه هـا، 20 میلیـون درهـم بـه خزانـه اش افـزوده می شـد. بنگریـد بـه: 

هـب: 173/3 ]29/5[�
ّ

شـذرات الذ
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کار بپـــردازد و قبـــری بـــه 500 دینـــار  کـــه بدیـــن  گـــردد؛ و از او خواســـت  کربـــالی مقـــّدس دفـــن 

گفتـــه شـــد  ـــدِر ســـید علـــم الهـــدی و ســـید رضـــی،  ـــه ســـید ابواحمـــد، پ برایـــش بخـــرد. ســـپس ب

ـــّد  ـــاه ج ـــه پن ـــه ب ک ـــت  ـــردی اس ـــن، م ـــت: »ای گف ـــد. او  ـــار بفروش ـــا 500 دین ی را ب ـــر و ـــای قب ـــه ج ک

کـــه  ـــا آن جـــای را  ـــت ت ــان نوش ــود فرمـ ــتانم.« و خـ ــی نسـ ــرش بهایـ ـــرای قبـ ـــس ب ــده؛ پ مـــن آمـ

ـــا آورده شـــد و طاهـــر ابواحمـــد و بـــزرگان و  خواســـته بودنـــد، بـــدو بدهنـــد. ســـپس تابـــوت بـــه براث

کـــرد تـــا  گـــزارد و 50 َتـــن از مـــردان را همـــراه تابـــوت  فقیهـــان بیـــرون شـــدند و ابواحمـــد بـــر او نمـــاز 

دباء: 65/1 ]109/2[(
ُ
ک سپردند. )معجم األ ابوالعّباس را بدان جا رسانده، به خا

ِمهیار دیلمی _ که از او یاد خواهد شـد _ در قصیده ای 59 بیتی او را سـوگ سـروده و فرزندش 

ی )27/3(  که در دیوان و گفته و آن را به ِدیَنَور فرسـتاده اسـت. این قصیده  َسـْعد را تسـلیت 

گـردد، این گونه آغاز می شـود: یافـت 
چـرا مسـند خالفـت و زیـن اسـب مـورد سـؤال قـرار می گیـرد: »چه کسـی از تو برخاسـت و چه کسـی 

از تـو فـرود آمد؟«

چـرا درگاه حکومـت کـه دیـروز دسـته دسـته در آن گـرد می آمدند، بسـته شـد و مجلـس وی که ُپر 

گشـت؟ بود، خالی 

کنـون روی سـه پـا ایسـتاده، سـر بـه  کـه پیشـتر پیشـتاز و شـیهه خوان بودنـد، ا چـرا اسـبان راهـوار 

زیـر و خاموشـند؟

]عزای[ چه کسی دلیران را که دیروز زیر سایۀ نیزه ها چون بازان بودند، از فراز به زیر آورد؟

گراییده و برای چه کسی ستارگانش در عزا نشسته اند؟ آسمان را چه شده که نورش به تاریکی 

کیسـت کـه نوحه خـوان بـا لکنـت از مرگـش می گویـد و می پرسـند: »آیـا تـو گوینـدۀ ایـن خبـر مرگی 

یـا قاتل شـنوندگان آن؟«

ک شد یا ستارۀ بخت دنیا به زیر آمد و یا رکن قبیلۀ ضّبه فروافتاد؟ مجد در خا

با آن مقام واال که داشت، بیم نمی بردم که مرگ را به وی دسترس باشد.

آیـا مـرگ دانسـت کـه طناب هـا و ریسـمان هایش چه کسـی را بـه بند می افکَند؟ سـوگند می خورم 

که ندانست.

گاه نادانی می ورزد. این رویدادی سنگین بود که زمانه در آن از عقل تهی گشت؛ و روزگار 
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گزیـن، تـا زمیـن خشـک ]پـس از  کـن و در بـاغ مـأوا  ای بـاران! زمیـن را از سـیراب شـدن خشـنود 

گویـد. سـیراب شـدن[ سپاسـت 

کـه زمیـن  گشـوده شـده، بـه فراوانـی می بـارد و بـه یقیـن می دانـد  کـه بنـدش  همچـون َمشـکی 

تشـنه از آن سـیراب می شـود.

ایـن بـاران بـر صخره هـا نشـان می گـذارد، چنـان کـه بـر علوفه هـای علفـزاران پـای نعل اسـبان نر 

ُمهـر بزند.

ابرهای سیاه چنان بر آن می بارند که گویا شترمرغی رمیده مهارش را در دست دارد.

پستان هایش برای دهان تپه ها سوگند یاد کرده است سوگندی راست که همیشه ُپر باشند.

شمشیر برق، عهده دار قطع رگ هایش گشته؛ پس به هر دّره جویی روان است.

ای ابر! به ابوالعّباس بگو که تو همه جای را جست و جو می کنی، تا آن که آبهای فرورونده ات، 

تشنگی تربتش را سیراب سازند. 

گویـــم یـــا نامـــه اش  گشـــته؛ پـــس چگونـــه بـــا او ســـخن  ک، حجـــاب میـــان مـــن و او  و پرده هـــای خـــا

دهـــم؟

کـه در حـال کهنگـی و پوسـیدگی جسـمت، روانـدازت شـده اند، نـه ماننـد آن  خوشـا سـنگ هایی 
گشـتند. کـه در سـتیز و رویارویـی بـا تـو، تیره بخـت  سـنگ ها ]ی انسـان نما[ 

بـه خاطـر تـو می گریـم هـم برای خویش و هم برای آن بینوایانی که پس از تو، فرزندانشـان یتیم 
و زنانشان بیوه گشتند؛

کـه بالهـای سـخت بـه او هجـوم آورده انـد و در پـی طعامـی اسـت، اّمـا  و نیـز بـرای پناه خواهـی 
را می خـورد. او  روزگار 

در انتظار تصمیم است؛ نه در کنج خانۀ خالی اش مانده و نه کوچ کننده است.
کشـانده، در هـر راه بـه دنبـال یـاوری اسـت؛ اّمـا راهـی بـه سـوی یـاور  کتـش  دوره گـردی بـه هال

کـه بـه یـک فروگذارنـدۀ یـاری برمی خـوَرد. نمی یابـد، مگـر آن 
که سـال آینده نزد  که بخت خوش، او را به تو نزدیک سـاخت و خوشـی ای  چنین بود تا آن گاه 

تو می گذراَند، سال های رنج را از یادش ُبرد.

نیـز بـرای جماعتـی می گریـم که پرداختنشـان به دانـش، نزد مردمان گناه به شـمار می آید و این 

علـوم مایۀ نزدیکی شـان بـه تو بود.

همانـان کـه، از آن رو کـه اعتمـاد داشـتند تو به آن چه ایشـان را کفایـت کند، ضامنی. ذّلت طلب 

از دیگـران برکنار بودند.
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گمان نبرند  که مرگ راه بر تو بسـت، راه عطا و بخشـش بر آنان نیز بسـته شـد تا دیگر  پس از آن 
کار اسـت. که دیدار و پیوندی در 

نیـز بـر گروه هایـی می گریـم کـه چـون سـوار می شـدی، گروه هایـی چشـمگیر گـرد تـو بودنـد؛ و گاه 
کـه خشـم می گرفتـی، لشـکریانی انبـوه و یـورش آور بودند.

گویا در جنگ ها سـرنیزه هایی هسـتند بر  با دست هاشـان اسـتخوان های دشـمن درهم شـکند؛ 
فـراز نیزه ها.

گـر ]تیرانـدازان[ قبیلـۀ ُثَعـل1 بخواهنـد انتقام خون تـو را گیرند، حّتی یک تـن از تیراندازان  حّتـی ا
ایشـان بدیـن کار زنده نمانند.

گرانبارانـه دفـاع می ورزیـدی، از  کـه به راسـتی مـرگ، صبـر تـو را بـه پیـش می راْنـد و تـو  در حالـی 
کـه چگونـه در برابـر مـرگ تسـلیم شـدی[! صبـرت تعّجـب می کردنـد ]و برایشـان عجیـب بـود 

دوردسـتان برخاسـتند و یـاری ات را فروگذاشـتند و بـه انتظـار ماندنـد تـا مـرگ بـه تـو نزدیـک شـود 
و تـو را درربایـد.

مـرگ از همـان دری بـر تـو درآمـد کـه وارد شـونده از آن، جـز از ازدحـام جمعیت، از چیزی شـکایت 
نداشت.

آن در به خاطر واردشـوندگان، شـادمان بود و نزد آن در هیچ حاجتی رد نشـد وهیچ نیاز خواهی 
رانده نگشت.

گسـترده سـودت نبخشـید. وبخششـت تـو را حمایـت نکـرد و عطایـت  کـرم   ]در برابـر مـرگ[آن 
کفایـت ننمـود. 

تو بودی مایۀ تلخی روزگار زهرکامان ]= دشمنان[ و شیرینی زندگی عسل کامان ]= دوستان[.
کارساز بود و نه برای دوستت فایده ای. پس چنان گشتی که نه دشمنت راچاره ای 

گویـا میـان همـگان قسـمتی مسـاوی اسـت و عادالنـه رفتـار  مـرگ سرسـخت ترین داور اسـت و 

می کنـد.

پـس از تـو، انسـان کارآزمـوده و حق شـناس دیگـر فریفتـۀ زندگانی نخواهد شـد و باطل در نظرش 

خـوش نخواهد افتاد.

کرد و نه چشمان اشک افشان! ک شده که حق مصیبتش را نه جگر سوخته را ادا  ای درخا

کنـون  گـر مـرگ، در ازای تـو فدایـی می پذیرفـت، جـان خـود و بسـتگانم را فدایـت می کـردم؛ و ا ا

کردنـم. آمـادۀ ایـن فدا

که به تیراندازی مشهور بودند. 1. نام قبیله ای 

108/4



169 28. ابواهعّبرس َضّبی

دیگـر مـرا از ایـن زندگـی چـه سـود کـه در فقدانـت نیمـروزی سـوزان اسـت، حـال آن کـه در کنـار تو 

غروبـی دلکـش بود.

ک کشیده می شد. از مدح تو جامۀ فخری بر تن داشتم که دامنش بر خا

گوید: در همین قصیده 
ج تو نشسـته، هرگز گمان مبر که سـتارۀ سـعدت  کنون که »سـعد«، فرزندت، طالع اسـت و در بر ا

کرده اسـت. افول 

خ برنتابیدنـد ]و او ناآشـنا نیسـت[. البّتـه که از خورشـید نیمروز  پـس از تـو، دیدارگـران از چهـرۀ او ر

در مـاه تمام، نشـانه هایی اسـت.

کـه تـوان داری و  گیـر، مـادام  ای سـعد! مایـۀ زیبایـی پـدرت بـاش و بـار سـنگینش را بـه دوش 

دوش تـو آن بـار سـنگین را تحّمـل می کنـد.

گفتارم در بارۀ او، شادمانت کنم. من آنم که با گریستنم بر وی، تو را خشنود سازم و با 

شـاعر مـا، ابوالعّبـاس َضّبـی، شـعری لطیـف و نظمـی نیکـو داشـت و از سـروده هایش 

چنیـن اسـت:
ای سرور! با این بنده مدارا فرما؛ که چشمت جان ها را فریفته است.

و عقل ها را سرمست کرده ای؛ و ندانیم که آن چه می نوشانی، جادو است یا جام.

که آن را به سرود می خوانده اند، از او است: نیز این شعر 
هال کاش می دانستم مقصودت چیست که دوری از تو، قلبم را دردمند ساخته است.

کدام جلوۀ زیبایت مرا به اسارت افکنده: جمالت یا کمالت یا مهرت؟

و کدام یک از این سه، سیاه تر است: خالت یا رخسارت یا قلبت؟

و او را است:
گلی آورد، در حالی که مجلس من از ُانس به نشاط است، گفتم به آن که برایم 

که رسـیدن به آرزوهاسـت نزد من اسـت، نه فرزندانی چون سـام  که نور هر دو چشـم  و در حالی 

و حام:

»گل خوشبوی را نچین؛ که گل خوشبو سخن چین است.«

از چشم زخم کسانی بیم دارم که دشمنان به بدخواهی نزد ما گسیل می دارند.
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نیز سروده است:
به فراق اعتماد مورز که کامش بسی تلخ است.

خورشید هنگام غروب از بیم فراق زرد می شود.

همو به وزیْر صاحب بن عّباد چنین نوشت:
ای کافـی الکفـاة روی زمیـن، حکمرانـی ات جـاودان و عّزتـت پیوسـته اسـت؛ و چـه بـزرگ نعمتی 

اسـت این!
گاه با شعرت از ستارگان هم فراتر رفتی. کنده پاشیدی و  گاه با نثر خویش بر کاغذ مرواریِد پرا

گر »جوهر« بود، به نظم کشـیده می شـد؛ اّما »َعَرض« اسـت و نظم  که ا این ها گوهرهایی اسـت 
نمی پذیرد.

در بارۀ پروین1 سروده است:
آن گاه که در شب تاریک، ثریا پدیدار شد، گمان بردم،

خوشه ای است از مروارید یا دسته ای از گل نرگس.

گفته است: نیز در همین زمینه 
خ نمود، چون ثریا هنگام طلوع سپیده دم ر

در حالی که می درخشید، گمان بردم که خوشه ای است از مروارید.

کوتاهی شب را چنین وصف نموده است: و 

شبی کوتاه تر از فکر من در کم مقداری؛
کـه در چشـمم اندکـی نمـودار شـد و کوچیـد ]و تمام گشـت[، همچون دوشـیزه ای کـه به کوتاهی 

کند. از جـای خویش جلـوه 

گوید: و در وصف بلندی شب 
بسا شب ها که تا صبح بیداری کشیده، در بارۀ امتداد شب اندیشیده ام.
و هر چه بیشتر در آن نگریسته ام، بر سیاهی اش در دیدگانم افزوده شد.

پس دریافتم که او نیز در بستر خویش به حیرت است.
یا ستارگانش خاموش شدند و او جامۀ سیاه بر تن کرده است.

گردِن صورت فلکی ثور. )م.( 1. ستارگان پروین در 
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فضیلـت  و  شـکوه  در  را  َضّبـی،  احمـد  بـن  َسـْعد  ابوالقاسـم  فرزنـدش  خـود،  از  پـس 

گریخـت، او نیـز بـه دنبـال پـدرش  کـه پـدرش بـه بروجـرد  جایگزیـن خویـش سـاخت. آن گاه 

ی، در همـان جـا وفـات یافـت. ِمهیـار دیلمـی در مـدح  رفـت و چنـد مـاه پـس از درگذشـت و

کـه در بروجرد  ی، آن گاه  کـه آن را نـزد و ی قصیده هایـی دارد؛ از جملـه قصیـده ای 45 بیتـی  و

بود، برخواْند و چنین آغاز می شود:
بـه یـاد آوردم؛ امـا وفایـم بـه گونـه ای اسـت کـه فرامـوش نمی کنـم در کنـار دجلـه چـه بامـدادان و 

شـامگاهان ]خـوش[ی داشـتم. 

که آغازش چنین است: ی دارد  نیز قصیده ای دیگر با 45 بیت در مدح و
کـــه نیمه شـــب می آیـــد، تـــو را بـــه شـــوق افکنـــد. آری؛ همـــۀ خواســـته های دل، بـــه آن زن  زنـــی 

اشـــتیاق دارد.

گـــردد و چنیـــن آغـــاز  کـــه در دیوانـــش )51/4( یافـــت  همچنیـــن نونیـــه ای بـــا 44 بیـــت دارد 

می شـــود:
پس از جداشدنت از من، از میان وطن هایم، دیگر تو خانۀ عشق من نیستی. خانه با همسایگان 

معنا می یابد.

گوید: در همین قصیده 

از کریمان سخن بسیار گویند؛ اّما هر سخنی که آزمودم، واژۀ بی معنا بود.

کـــه خـــواب رفتگانشـــان  گشـــت؛ و هیهـــات  ـــا خاســـت و[ بیـــدار  ـــر پ ـــرای واالیـــی ]ب کـــه ب مگـــر ســـعد 

بیـــدار شـــوند!

ای حسودان کینه ورز! آرام گیرید؛ که واالیی با کین ورزی به دست نیاید.

ک  و سـپید، پسـر شکوهمندی سـپید؛ پس ای زادگاِن  سـعد پسـر احمد، شـکوهمندی اسـت تابنا

رنگ هـا! نسـب خویـش را بازگویید.

میان کوه های بلند دریایی هشتمین است که صخره ها را دربر گرفته؛ و نیز ماه تمام دومین.

ـــان  ـــه آرزوهاش ـــیدن ب ـــرای رس ـــز ب ـــرده  نی ک ـــرکت  ـــابقه ش ـــه در مس ک ـــادی  ـــه از ب ک ـــتند  ـــی هس از قوم

ــد. گرفته انـ ــی  پیشـ
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قومـی هسـتند کـه آن گاه کـه بـا نظرشـان، پادشـاهان را یـاری می دهنـد، عمامه هاشـان بـر تاج ها 

کند. امیـری 

خیمه هـای خویـش را در مسـیر رهگـذران برپـا سـاخته اند تـا در آن مسـیر بـه پذیـرش مهمانـان 

قرعـه زننـد.

که اجاق شـان چون هیزم بر آتش،  از روی دوسـت داشـتن پذیرایی از میهمانان، نزدیک اسـت 

جان دهد!

کنده انـــد؛ اّمـــا هنـــگام نبـــرد، چـــون دندان هـــا تنگاتنـــگ  فرزنـــدان قبیلـــۀ ضّبـــه همـــه ســـوی پرا

یکدیگرنـــد.

ای سواری که آهنگ ستارگان تابنده داری! نزدیک آی، شاید مرا آن جا ببینی.

کـه از تـو دور و مهـرش  پـس بایسـت و بانـگ زن: »ای سـعِد پادشـاهان! نامـه ای دارم از بنـده ات 

بـه تـو نزدیک اسـت.«

گمانـی و  پیـش از دیدارمـان، اشـتیاق خویـش بـه تـو را بـه اشـتباه انداختـه بـودم. اّمـا وصـْل جـز 

دیـداْر جـز آرزویـی نیسـت.

تا آن گاه که وصالت خواست آتش سوزانم را فرونشاند، دیدم از هجران نیز عطش بارتر است.

کـه از  کنـم؛ اّمـا آن گاه  کـه در وصف گویـی تـو داشـتم، توانسـتم ایسـتادگی  چـه بسـا بـا شـوقی 

درمانـدم. مقاومـت  از  برآمـد،  دیـدارت شـوق 

کار را بر من وارونه کردی؛ زیرا پیش از آن که مرا ببینی، محبوبت بودم. و تو 

زمانه رنگ ها دارد؛ و از شگفتی هایش همین است که نزدیکی ات مرا از تو دور کرد!
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کی1 )د. 399( 29. ابورقعمق انطا

بوریا به تخت نوشت: بچۀ شتر، فرزند شتر است.

خ شده را هوس کرده است. و به خاطر چیزی مثل آن، امیر تکه گوشت های سر

پس حتمًا االغم را دو سال از خوردن جو بازخواهم داشت.

مگر این که از الغری چنان گردد که همراه پرندگان پرواز کند.

گاه افتاده است. آن گاه، ماجرای خود را برایت بازگویم؛ که سروکارت با فردی آ

آنان که در روزگار قحطی با کدو بر سر و صورت هم کوفتند،

بر من اندوه خوردند که چرا ایشان حاضر بودند و من در میان حاضران نبودم.
گر آن  جا بودم، می گفتند: »آیا کسی هست که دست این نابینا را بگیرد؟«2 اّما ا

روزی بارانی به خانۀ دوستم درآمدم.

دامن به کمر بسته، باد غرور در سر، برای بر سر و صورت هم کوفتن با دلو بزرگ.

کـه ]بـازی را[ آغـاز کردنـد، دلـو خویـش را چرخانـدم، اّمـا بـر سـر چرخاننـده یعنـی خـودم  هنگامـی 

فـرود آمد.

کلید شادمانی است. ای مردان! بر سر و صورت هم کوبید؛ که این کوبیدن 

کار را فرومگذارید؛ که کینه ها را از سینه ها بیرون می کشد. این 

کار در مجالس همانند بخور دادن است؛ پس از بخور مالل نیابید. این 

هنگام سحر به وقت یادکرد، از دوستان خویش یاد می آورم.

ک می شوم از این که چون وقت پختن غذای دیگ نزدیک بود، و بسی اندوهنا

رفتند؛ و از خوردن نان فطیری که خود پخته بودند، بازماندند.

کیه که شهری است مشهور و با حلب، به اندازۀ یک شبانه روز فاصله دارد. ]معجم البلدان: 267/1[� 1. منسوب به انطا

کوران بگویند:... )ن.( کور شوند و مانند  که  2. یعنی: چنان بر صورتشان می کوفتم 
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نه؛ به آن که پیامبر روز غدیر به فضیلتش زبان گشود، سوگند!

امـــام ابوعلـــی1 را در میـــان همـــۀ آفریـــدگان هیـــچ ماننـــدی نیســـت. )یتیمـــة الّدهـــر: 284/1 

)]396_395/1[

شاعر

کـه در مصر سـکنا داشـته، از  کـی، معـروف بـه ابورقعمـق  ابوحامـد احمـد بـن محّمـد انطا

گام هـای بلنـد  کـه در فنـون شـعر دسـت داشـته و در شـیوه های بیـان،  شـاعران نـام آور اسـت 

ی در شـام پـرورش یافـت و سـپس  برداشـته؛ اّمـا معمـواًل ِجـّد را بـه هـزل می آمیختـه اسـت. و

بـه مصـر کوچیـد و در آن دیـار، شـهرتی بسـیار و جایگاهـی بـزرگ در ادب یافـت و پادشـاهان و 

گفت؛ از جمله: المعّز ابوتمیم معّد بن منصور بن القائم  راهبران و سـراِن آن سـرزمین را مدح 

کـه از فرماندهـان  کـْم فرزنـِد عزیـز؛ جوهـر  بـن المهـدی عبیـداهلل؛ پسـرش زفـر، عزیـِز مصـر؛ الحا

گروهـی از اهـل  ی بـا  کلـس؛ و هماننـدان ایشـان. در آن دیـار، و بـود؛ وزیـْر ابوالفـرج یعقـوب بـن 

کـه او را ابورقعمـق لقـب دادنـد.  کـرد  ی  یـاده رو هـزل و بی شـرمی درآمیخـت و آن قـدر در آن ز

کـه او، خـود، ایـن نـام را بـر خویـش نهـاد و آشـکارا در ایـن سـروده اش بیـان کرد  برخـی گفته انـد 

کـه بـا رقاعـت ]= حماقـت[ هم پیمـان اسـت:
کار؟ عقـــل ورزی  ـــه عقـــل چـــه  ـــه ســـبب هرچـــه از عقـــل دم زده ام. مـــرا ب از خـــدا آمـــرزش خواهـــم ب

کار مـــن نیســـت.

نه؛ به خدایی سوگند که مرا از میان همگان نوپدیدی برآورد و شیفتۀ دوستی حماقتم کرد.

ی در آن، ]خاطراتـــش از[ شـــِب ِتّنیـــس را ثبـــت  کـــه و ایـــن دو بیـــت از قصیـــده ای اســـت 

کـــه شـــهری اســـت در مصـــر و روزگاری در آن 500 َتـــن، دوات در دســـت، حدیـــث  نمـــوده؛ 

می نوشتند. آغاز این قصیده چنین است:
کان رنجـــور اســـت. همـــۀ شـــب ها پایـــان می پذیرنـــد و شـــب  شـــب مـــن در تّنیـــس، شـــب بیمنـــا

مـــن پایـــان نـــدارد.

یاد »ابوعلی« کنیۀ یکی از خلفای فاطمی باشد. )ن.( 1. به احتمال ز
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ی اش در هزل و بی عاری است: یاده رو ی در قصیده ای، نشانگر ز این سخن و
ای مالمتگر از نکوهش من دست بردار؛ که من این حماقت را با چیزی عوض نمی کنم.

گویا در حالی که سرودهای مهمل می خوانم، و گروهی کم عقل از هر سو در پی من روانند؛

ـــا آهنـــگ و طنیـــن  کشیشـــان ب کـــه ســـرود خویـــش را ســـحرگاهان بـــر  کشـــیش دیـــری هســـتم  مـــن 

خـــوش برمی خوانـــد.

ـــدگار یاوه هـــا  ـــد: خداون ـــه ام و جـــز اینـــم نخوانن ـــه دیگـــران آموخت ـــرده و آن را ب ک بی شـــرمی پیشـــه 

بی شـــرمی ها. و 

کنـــار افکنـــده شـــده؛ پـــس رهـــاوردم بـــرای مـــردم روزگارم  کـــه دیـــدم عقـــل  ایـــن از آن روی بـــود 

حماقـــت بـــود.

نیز این سخن از دیگر قصیده اش:
هرچـه خواهـی، در مـن از حماقـت و سبک سـری هسـت؛ کـه اندکـی از آن برای فـردی با حماقت 

کسیر است.  بسیار، ]در ُحکم[ ا
بسـا مردمـان کـه خواسـتند بـه آن دسـت یابنـد و درماندنـد. چگونـه تواننـد برسـند بـه چیـزی کـه 

مـال فـراوان و جواهـر بسـیار در آن اسـت؟
از کارهای احمقانۀ خویش شکرگزارم؛ زیرا با آن، پرچم حماقت خود را در جهان افراشته ام.

هیـچ چیـز را همـراه و جایگزیـن ایـن حماقـت نمی خواهـم. هیهـات! دیگران برای تـرک حماقت 
عـذر و بهانـه دارند!

گـر من حضور داشـته باشـم، حماقت  تنهـا عیـب مـن آن اسـت کـه هـرگاه آنـان بـه طـرب درآیند، ا
از سـر من می جوشـد.

همچنین این ابیات از قصیده ای دیگر:
از من سخن شنو و سخن بسیار یا اندک با من مگو!

یا کوچک یا بزرگ یا ظریف و یا زمخت.
ما با همین حماقت ها بر خردمندان فائق آمده ایم.

پس خداوند بپرورد و نگاه دارد هر صاحب عقل اندک را!
که در حماقت و سبکسری، مانند من بی مانند است.

هرگاه از من یاد کنند، گویند: »شیخ ما طبل طبل ها است؛

شیخ ما بزرگ است، اّما نه بزرگی خردمند.«
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کـه  اسـت؛ چنـان  قّصـار بصـری1  و  الء  الـّدِ َصریـع  بـر سـبک  و  نیکـو  ی  بیشـینۀ شـعر و

ی را شـاهد آورده انـد؛  گفتـه اسـت. در ادبیـات، شـعر و ـکان ]وفیـات األعیـان: 132/1[ 
ّ
ابن خل

کتاب هـای علـم بیـان، از شـعر او  کتـاب الّتلخیـص و دیگـر  کله2 از  کـه در بـاِب مشـا چنـان 

آورده شـده اسـت: ی شـاهد  ایـن شـعر و الّتلخیـص،  شـاهد ُجسـته اند. در 
گفتند: »چیزی بخواه تا برایت نیک بپزیم.« گفتم: »برایم ردا و پیراهنی بپزید!«

کـه ایـن سـخن از آِن ابورقعمـق  سـید عّباسـی )معاهـد الّتنصیـص: 225/1 ]252/2[( گویـد 

کـه او گفتـه اسـت: »چهـار دوسـِت همچـون برادر داشـتم کـه در روزگار  اسـت. حکایـت شـده 

کـه جامـه ای نداشـتم تـا مـرا  کافـور اخشـیدی، بـا آنـان همنشـین بـودم. در روزی سـرد  اسـتاد 

گفـت: ›برادرانـت تـو را سـالم می دهنـد و  از سـرما بپوشـاَند، فرسـتادۀ آن چهـار نـزد مـن آمـد و 

کـه بامـداد امـروز گوسـپندی فربـه سـر بریده ایـم؛ پـس بگو کـه چه غذایـی میل داری  می گوینـد 

تـا از آن برایـت بپزیـم.‹ بـه آنـان نوشـتم:
برادرانمـان سـحرگاهان قصـد کردنـد کـه غذایی بـرای صبحانه مهیا کنند. پیکشـان برایم پیام 

خصوصی آورد.

گفتند: »چیزی بخواه تا برایت نیک بپزیم.« گفتم: »برایم ردا و پیراهنی بپزید!«

کـه در  پـس فرسـتاده آن نامـه را ُبـرد و اندکـی بعـد بازگشـت و چهـار جامـه بـا چهـار کیسـه 

هر یک 10 دینار بود، بازآوْرد. من یکی از جامه ها را پوشیدم و نزد آنان روان شدم.«

او  از شـعر  و  آورده  را  ی  ]379/1_408[( شـرح حـال و  296_269/1 الّدهـر:  )یتیمـة  َثعاِلبـی 

کـرده و گفتـه اسـت: »او یگانـۀ دوران و خالصۀ خوبی ها بود و در شـعر اسـتوار   494 بیـت نقـل 

گـوی سـبقت را  گونه هـای ِجـّد و هـزل، دسـتی توانـا داشـت و در میـدان فضیلـت،  و شـیوا در 

کـه همیـن درسـت اسـت. وی  الء القّصـار البصـری« درج شـده  گونـه آمـده، ولـی در مصـدر »صریـع الـّدِ 1. در متـن همیـن 
ک بود و در شـعرش،  علـی بـن عبدالواحـد بغـدادی اسـت کـه بـه مصـر آمـد و به سـال 412ق درگذشـت. او شـاعری بی با

هـزل و هجـو فـراوان اسـت. بنگریـد بـه: وفیـات األعیـان: 1/ 132 و 3/ 383 و 384. )ن.(

که واژۀ »بپزید« آورده  کردن از چیزی با واژه ای دیگر، به سبب همنشینی با آن؛ مانند سخن ابورقعمق  2. و آن، یعنی: یاد 
و مرادش این اسـت: »بدوزید.«
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ربـود1 و از مدح سـرایان نیکوسـخن و فضیلت پیشـگان نیـک روش بـود و در شـام، همچـون 

ابن حّجاج در عراق به شمار می آمد.«

که پیشـتر از او یاد شـد _ حکایتگر تشـیع او باشـد؛ زیرا  ی به ابن حّجاج _  شـاید تشـبیه و

ی، تشـیع او اسـت و هر که می شناسـدش،  پیداتریـن ویژگـی ابن حّجـاج و بزرگ تریـن یادگار و

ی مخالفانشـان ترشـرو  یـارو کـه رو ی را هـوادار سرسـخت اهـل بیـت وحـی؟مهع؟ می شناسـد  و

کـه ابورقعمـق  بـوده و آنـان را عیـب و ناسـزا می گفتـه اسـت. پـس قاعـدۀ تشـبیه اقتضـا دارد 

ع و َشـَعر  ی یا نزدیک به او بوده باشـد. افزون بر این، نویسـندۀ نسـمة الّسـحر بذکر من تشـّیَ مانند و

گسـترده و ُپردامنـه برایـش  ]مـج6/ج30/1[ او را در زمـرۀ شـاعران شـیعه شـمرده و شـرح حالـی 

آورده اسـت.

که بیشـینۀ شـعرش با شـوخی  ی در این زمینه نیز به ابن حّجاج شـباهت داشـته  آری؛ و

که مقصود سـخن َثعاِلبی همین بوده باشـد. و بی شـرمی درآمیخته؛ و هیچ بعید نیسـت 

که در آن آمده است: از اشعار او، قصیده ای است در ستایش فردی علوی2 
در حالی که حسین دارای دستی بخشنده است که کرم از آن می ریزد؛ شگفتا!

سهِم نوشیدنم نزد او، ناخوشگوار و منزل بهاری ام خشک است.

این در حالی است که همگان به آستانش پناه برند و ساحتی آباد و دلگشا دارد.

که ابرها]ی دیگر[ باران را از ما دریغ می کنند. گاه  او ابر باراِن یکریزی است، آن 

از رویدادهای تلخ روزگار به رّسی پناه و گریز می جوییم.

هموست سروری که پدران بزرگوارش کاخ واالیی اش را برافراشته اند.

او را سراپرده ای است که ریسمانش تا فراتر از ستارگان برکشیده شده است.

شرافت او را همین بس که نسبش به مصطفی و علی می رسد.

1. در متن آمده: »احرز قصد الفضل«. احتمااًل »قصب الفضل« درست است. ترجمه بر این مبنا صورت پذیرفت. )ن.(

2. وی نقیـِب سـادات مصـر، ابواسـماعیل ابراهیـم بـن احمـد بـن محّمـد بـن ابراهیـم بـن اسـماعیل بـن ترجمان الّدیـن 
ابومحّمـد قاسـم بـن ابراهیـم بـن اسـماعیل بـن ابراهیـم بن حسـن ُمّثنـٰی رّسـی )د. 365( اسـت. بنگرید به: تـاج العروس: 
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که رتبه های دیگر از رسیدن به آن درمانند. رتبه ای بس واال در عّزت دارد 

کند و نه عرب. این است افتخاری که نه عجم از شما آن را انکار 

شمایید آنان که روایات و کتب به فضیلتتان زبان گشوده است.

بازگشت هر افتخاری که به جهانیان نسبت دهند، به شما است.

در هر نبرد، شمشیر هندی به شما فخر ورزد.

به واسطۀ شما، پرده از چهرۀ احسان و نیکی برداشته می شود.

کنـــار می زنیـــد. ]یتیمـــة الّدهـــر:  و چـــون نیزه هـــای نبـــرد در هـــم پیچنـــد، شـــما حـــزن و انـــدوه را 

]389/1

که ابیات آغازین آن چنین است: نیز قصیده ای دارد 
کرد. آن گاه که به آرزوی خویش دست نیافت، عشقش را از روی حزن آشکار 

او است شیدایی که چنان بیماری به جانش افتاده که امید درمانش نیست.

چندان ضعیف گشته که نزدیک است او را نبینی.

کسـی را ]از فـرط الغـری[ از چشـم  ها نهـان می نمـود، الغـری او نیـز وی را مخفـی  گـر الغـری  ا

می کـرد!

گوید: و در همان 
خوشا سرورمان رّسی که مردمان از حکمرانی اش خشنودند.

خداوند دشمنانش را در گزندها فدای او سازد!
هر که به بارگاهش جای گیرد، یقین یابد که به توانگری رسد.

او کسی است که اوج گرفت و به مرتبۀ عالی شرافت رسید.
برتر از آن است که دیگران به رتبۀ شکوه و سروری اش دست یابند.

پادشـاهی اسـت کـه تـا بـوده، چنـان قهـرو شـوکتی داشـته کـه هیـچ کـس را یـارای پای نهـادن در 
حریمـش نبوده اسـت.

دریای جود و بخشش است که معلوم نیست پایانش کجا است.
هر که از مردمان به ابراهیم امید بندد، تباه نشود.

نیز هر که از رویدادهای تلخ روزگار به او پناه جوید، به بیم دچار نگردد.
کند. کفایتش  که از آزار اّیام و روزگار به او دست آویزد،  هر 

چگونه زبان به مدح کسی نگشایم که هیچ آفریده ای از عطای او بی بهره نمانده است؟
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که چنین آغاز می شود: گزیده های شعر نیکوی او، قصیده ای است مدحیه  از 
گناه و لغزش وی درگذشتیم. ما هم سخنش را شنیدیم و هم عذرخواهی اش را و از 

معنای سخنم روی به مخاطبش دارد، اما به تو تعریض و کنایه زدم؛ پس بشنو ای همسایه !1

کت او این است که همیشۀ روزگار  دکمه هایش باز است. از مایه های هال

کـه ]مایـۀ امتحـان و[ عذابـی اسـت از جانـب خـدا ]کـه بـا بازنگه داشـتن دکمه هایـش  او می دانـد 

دلربایـی می کنـد[ و بی پـرده در معـرض دیـد همـگان اسـت.

خداوند پرده اش را بدرد که او بسا پرده ها از پوشیدگان دریده است!

کار هر نمکینی است که چشم او جادوگر است. کرد و این  نگاهش مرا جادو 

گر خشنودسازی و دیدار را برمی گزید؟ کناره جستن را برگزید، چه می شد ا او که دوری و 

گـر چـه بـا دوری، مـرا عـذاب داد، ولـی انتخـاب او گزینـۀ مـن نیـز هسـت]؛ پـس پسـندم آن چه را  ا

جانان پسـندد[.

کـه همـواره نزدیکـی اش را  کـه او را بـه عنـوان یـک دوسـت از دسـت بدهـم! دوسـتی  خـدا نکنـد 

شـوق مـی ورزم و دوری اش را بیـزارم.

گوید: و در بخش مدح آن قصیده 
کـه آتـِش عداوتـش را  بـرای آن عزیـِز ]مصـر[ در همـه سـوی زمیـن هیـچ دشـمنی ننهـاد، جـز ایـن 

کـرد. خامـوش 
از همین روی بود که وی را از میان همگان برگزید و ویژه و به گزیدۀ خویش ساخت.

مقام وزارت نبود که بنای شکوهش را برافراشت و رتبه اش را افزود.
که روزگار  بلکه او جامۀ جالل و بهجت و شکوه و زیبایی و شادابی را بر وزارت پوشاند، در حالی 

جامـۀ وزارت را پاره کرده بود!
هر روز با عطا و بخشش خود بر مصیبت ها و یورش سختی ها هجوم می آورد.

گریـز از بخـل اسـت و در عرصـۀ نبـرد، پیاپـی یـورش  کـه شـأنش  گشـاده  صاحـب دسـتی اسـت 
می بـرد.

کنـده می کنـد و یارانـش را فـراوان  ایـن دسـت بـه واسـطۀ عطـا بـه دشـمنان »عزیـز«، آنـان را پرا

می سـازد.

ک أعنـی، و اسـمعی یـا جـارة!« بـا ایـن مضمون: »بـه در می گویم تا  1. بخشـی از مصـرع دوم، برگرفتـه از ایـن مثـل اسـت: »اّیـا
دیوار بشـنود!«)ن.( 
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کـــه نفـــع و زیانـــش شـــامگاهان و بامـــدادان بـــه دوســـتان و  چنیـــن اســـت هـــر بخشـــش گری 

دشـــمنان رســـد.

گیرد. که در سایۀ او آرام و پناه  که امان نیابد جز آن  به پناه او رو؛ 

کار اندازد، در آن هنگام که بینی که سر به زیر افکنده تا در آن چه خواهد، فکر خویش را به 

هیچ چیز را در نهانگاه نهفته ها ننهاده که با هوش و فراست، آن را روشن نسازد.

و همچنین هیچ جای زمین را باقی نگذاشته که با رأی خویش، همۀ آفاقش را درنیافته باشد.

خداوند بر گشایش وی بیفزاید و بیم و نگرانی او از زمانه را کفایت نماید. 

ی آورده است: ُنَویری )نهایة األرب فی فنون األدب: 190/3 ]194/3[( این سروده را از و
گـر بتـوان از راه مجـد و شـکوه بـه جایگاهـی بلنـد دسـت یافـت، او بـا شـکوه خویـش بـه بلنـدای  ا

می رسـد. آسـمان ها 

آن گاه کـه بصیرت منـدان در تاریـکای فکـر گرفتار آیند، او اسـت که با رأی پرتوافشـانش حوادث 

را می شکافد.
پس او را نخواهی یافت، مگر نزد کارهای نیک یا ایستاده در برابر نیزه های سخت.1

ی را آورده و پـس از سـتایش او  ـکان )وفیـات األعیـان: 42/1 ]131/1[( شـرح حـال و
ّ
ابن َخِل

گفته اسـت: »امیر مختار مسـّبحی  و نقل سـخن یاد شـده از َثعاِلبی و چند بیت از شـعرش، 

کـرده و سـال وفاتـش را 399 دانسـته اسـت. نویسـنده ای دیگـر افـزوده  یـخ مصـر از او یـاد  در تار

کـه در روز جمعـه هشـت روز مانـده بـه پایـان مـاه رمضـان درگذشـت. برخـی نیـز وفاتـش را در 

ی در مصـر درگذشـت.« مـاه ربیـع اآلخـر دانسـته اند. بـه گمـان مـن، و

هـب: 155/3 ]519/4[(؛ 
ّ

نیـز یاِفعـی )مـرآة الجنـان: 452/2(؛ ابن عمـاد حنبلـی )شـذرات الذ

سـید عّباسـی )معاهد الّتنصیص: 226/1 ]253/2[(؛ ِزِرکلی )األعالم: 74/1 ]210/1[(؛ و نویسـندۀ 

یـخ را بـرای  غـة العربیـه )264/2 ]مـج102/14[( شـرح حـال او را آورده و همـان تار
ّ
یـخ آداب الل تار

کرده انـد. وفاتـش یـاد 

کرده است. که ثعالبی )یتیمة الّدهر: 274/1 ]385/1[( یاد  1. این ابیات از قصیده ای است 

)166(

117/4



30. ابوالعلء َسَروی

30. ابوالعلء َسَروی

کرد. علی از پس رسول، پیشوای من است و در ساحت حق، مرا شفاعت خواهد 

برای او چیزی اّدعا نمی کنم، جز همان فضیلت هایی را که عقل پذیر است.

که او رسول است؛ اّما برآنم که وی بر پایۀ نّص آشکار، امام است؛ اّدعا ندارم 

و بر پایۀ سخن رسول که وی برایش همچون آن شخص بافضیلت برگزیده ]= هارون[ گشت:
»هال هر که من موالی اویم، علی نیز بی تردید موالی او است.«1

شاعر

ی، شـاعر  یگانۀ طبرسـتان و نشـانۀ راهنما و بی همانند  ابوالعالء محّمد بن ابراهیم سـرو

کـه بـا ابوالفضـل بـن عمیـد )د. 360( مسـابقه های شـعری و نامه نگاری هایـی  فضیلـت بـوده 

و  نمکیـن  نکته هـای  و  اعجاب برانگیـز  شـعر  را  او  و  نمـوده  تألیـف  کتاب هایـی  و  داشـته 

که بخشـی درخور توّجه و نیکو از آن ها در یتیمة الّدهر )48/4 ]56/4[(؛  دلنشـین فراوان اسـت 

محاسـُن أصبهـان )ص52_56(؛ و نهایـة األرب فـی فنـون األدب ]38/2[ یـاد شـده اسـت. َحَمـوی 

ی را در وصف طبرستان آورده است: )معجم البلدان: 18/6 ]14/4[( این شعر و

هـــرگاه بادهـــا از پـــی هـــم در ایـــن ســـرزمین بوزنـــد، فاخته هـــا را بـــر شاخســـاران بـــه ســـرعت بـــه 

ترّنـــم درآورنـــد.

کنیــۀ  کــرده و در همــان، از وی بــا  1. ایــن ابیــات را ابن شهرآشــوب )مناقــب آل ابی طالــب: ایــران: 531/1 ]39/3[( یــاد 
کتــاب )139/2  کــه از نقــل برخــی ابیــات قصیــدۀ فائیــه اش در همــان  ــرد؛ چنــان  ــام می ب ــدون قیــد دیگــر ن ابوالعــالء و ب

برمی آیــد.  )]447/3[
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کنــد و از رویــی بــه  کــه در هــوا بپرا خ چــون دینــار و ســپید چــون درهــم را  گل هــای ســر چــه بســیار 

رویــی ســازد.

ــا میوه هاشــان رخســاران دوشــیزگان  گوی ــه  ک ــر زمیــن یافــت شــود  ــان ســیبی در آن ب ــز درخت و نی

کــه بــه روی عاشــقی می خندنــد. اســت، 

کــه بــر شاخســاران  کنــد، پنــداری  گــر تابــش خورشــید بــر آن درخت هــا، شــکوفه ها را میــوه  ا

گرفتــه اســت.  گونه هــا]ی یــاران[ تــک یــا جفــت قــرار 

کــه بــر فــراز شــاخه ها بال زنــان ســوز و حالــی بــر جــان  پرنــدگان ســخنران ]و غزلخــوان[ را می بینــی 

عاشــقان اندازند.

کـه ابن شهرآشـوب )مناقـب آل أبی طالـب: ایـران:  در مـدح اهـل بیـت؟مهع؟ سـروده ای دارد 

کرده است: 73/2 ]150/3و345و447؛ 100/2[( از آن یاد 

دو ضّد ]= شـِب گیسـوی سـیاه و صبِح چهرۀ سـپید[ پس از روزگاری جدایی و اختالف، بر رخسـار 

تـو به اّتفـاق گرد آمدند.

کرده و آثارش  خ پنهان  این ]= صبح[ با پرچم سپید نمودار گشته و آن ]= شب[ با پرچم سیاه ر

محو شده است.

شـگفتا از آن چه سـپیدی رخسـار و سـیاهی گیسـوانت با نوشته ای از حالشان از آن دو نشانۀ دنیا 

کرده و وصف می کنند. ]= شـب و روز[ حکایت 

کـه در دنیـا  کـه آن هـا بـا وضعشـان ]= سـپیدی و سـیاهی در چهـرۀ تـو[ از آن دو شـعاری   حکایتـی 

هسـت، بیـان می نماینـد و وصـف می کننـد.

کـه سیاه پوشـی را آغازیدنـد و آن را بـه منزلـۀ نشـانۀ شـرفی بـرای  ایناننـد پادشـاهان بنی عّبـاس 

خویـش بـر جـای نهادنـد.

گاه هـــر حادثـــه پرچـــم سپیدشـــان در اهتـــزاز  کـــه بـــه  و ایناننـــد میانســـاالن خانـــدان حســـن و حســـین 

بـــود.

که روزگار به این دو حال سـپری شـد: میان جوانِی ناپایدار ]= سـیاهی پرچم بنی العباس[ و  بسـا 

میـان پیـری کـه به خـردورزی روی می کند ]= سـپیدی پرچم بنی الزهرا[.

خ بنماید؟ کنار جوانی، همانند صبحی است که از پی شبی تیره ر جز این است که پیری در 

که از پسش زاللی و صفا برآید؟ که پیری از پی آن آید، جز کدورتی است  و آیا جوانی 

گر نسل فاطمۀ زهرا را در میان آفریده ها شاهدی جز همین نبود، کفایت می کرد. ا
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پرچم عّباسیان دژم و سیاه و نشانۀ تکّبر و ازحدگذرانی است.

گاهی، حق را از آن بازمی شناسد. ک و روشن است که هر آ اّما پرچم زهراییان تابنا

گـر اهـل  کـه پـرده از چهـرۀ ایـن دو برداشـته؛ پـس بـه آن زبـان بگشـا و ا گواهـی ای اسـت  ایـن 

انصافی، انصاف ورز!

کـــه وصـــف آن، قلـــم و  پیامبـــر و دو ســـبطش و علـــی و همســـرش1 بـــه جایگاهـــی دســـت یافتنـــد 

ــد. ــاب می کنـ ــه را نایـ صفحـ

گـــوش آن  کـــه از  گوشـــواره ای اســـت  گـــر افتخـــار در ایشـــان بـــه تجّســـم درآیـــد، فضیلت هاشـــان  ا

ـــت. ـــه اس آویخت

گردانـــده و نـــور  اّمـــا ِخردهـــای مردمـــان از پذیـــرش ایـــن افتخـــارات ســـر بـــاززده و از ایشـــان روی 

خداونـــد در ظلمـــت فرورفتـــه اســـت.

کفایـــت نکـــرد2 و  کارشـــان را  آیـــا ابوالحســـن بـــا دانـــش خویـــش از ایـــن نـــور نقـــاب نگشـــود و 

شفاشـــان نـــداد؟

که نه به ]وسوسـۀ[ دنیا گوش سـپرد3 و نه  آیا در میان ایشـان، کسـی در زهد همانند وی هسـت 

به آن عالقه مند شـد؟

آیا پیش از وی، بشری از پیامبر مصطفی فرمان ُبرد و پای جای پای او نهاد؟

آیا یافته ایم یا گفته اند که جوانی جز او با ذوالفقار به نبرد هماوردانش رود؟

گرفته بود و سـامری با جامی از دسـِت ترس، از خود  کناره  گوسـالۀ سـامری از جنگ  که  در حالی 

کارزار می طلبید. بـی خود شـده بود، او حریفـان را به 

که اندوه را از رسول خدا می زدود. روز نبرد که دل ترسویان به تپش می افتاد، او بود 

کـه میـدان نبـرد از جنـگ دلیـران بـه لـرزه درمی آمـد، او را چـون شـیری نگاهبـان بیشـه  آن گاه 

می دیـدی.

کـه  کـه ایسـتاده بـود، همیشـه شـأنش چنیـن بـود  گاهـی  کـه روان بـود و خـواه  خـواه هنگامـی 

گسـترده، دشـمنان از وی در بیـم بودنـد. پیـروزی بـر سـرش سـایه 

1. مصـرع اول در متـن و مصـدر چنیـن اسـت: »حـاز النبـّيُ و سـبطاه و زوجُتـه« کـه برابـر بـا سـیاق، ضمیـر در »زوجُتـه« بـه 
علـی؟ع؟ بازمی گـردد؛ در غیـر ایـن صـورت، مـراد حضـرت خدیجـه؟اهع؟ اسـت. )ن.(            

که در األعیان آمده است: »کفی امرهم«. )ن.( گرفت  2. ترجمه بر اساس این عبارت صورت 

3. در متن، »ولو اصاخ لدنیا« آمده، ولی عبارت درست چنین است: »و ال اصاخ لدنیا«. )ن.(
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بـه رغـم حسـودان رویگـردان از حـق، آن چه گفته شـد دلیل هایی هسـتند که اطاعـت از وی را بر 

مردمان واجب می سازند.

کنـد کـه تـاج هدایـت به راه راسـت را بر سـر نهاده اند، در حالی  از پـی وی، فرزندانـش امامـان تابنا

کـه رو به حـق دارند.

کمـال دانـش نامدارنـد و برخـی برخاسـته شمشـیر از نیـام برکشـیده اند و در  برخـی نشسـته بـه 

شـده اند. حملـه ور  جهـاد  میـدان 

همگـی تطهیـر یافتـه و گرامـی و نشـانه های هدایتند؛ و چنان که گفته اند: مانـدگان در می دانند 

گریزان. نه 

نیز در یتیمة الّدهر )48/4 ]56/4 و 57[( این سرودۀ او آمده است:
که سرشاخه هایش ]شکفته و[ خندان بود و در رگ های زمینش اشک  کردیم  گذر  بر باغستانی 

می جوشید.

هیچ چیز را زیباروی تر از باغستانی ندیده ایم که اشکش جاری و لبش خندان باشد.

گوید: گل نرگس  و هم در بارۀ 
کـه زیبایـی اش زبانـزد اسـت ]بـه بینندگانـش[  کـه بـا گل نرگـس تازه شـکفته ای  سـالِم ده بهـار را 

خوشـامد گفـت!

گشـته، جامی اسـت از طال درون دسـتمالی ]سـپید[  گشـوده  که با دلفریبی  گویا پلک چشـمانش 

از کافور.

طائف )ص159 ]ص118[( و حلبة 
ّ
که در الّظرائف و الل گل نرگس سـروده ای دارد  نیز در بارۀ 

الکمیت )ص203( یاد شـده است:

به نرگس بنگر که صبحگاهان دسته ای از آن پیش چشمانت پدیدار شده است.

نام آنان را که نرگس را به چشم تشبیه می کنند، در دفتر حماقت بنویس!

گرفته است؟ کناره اش جای  کدام زیبایی در چشمی است که زردی در 

غ را بـر ورقـی نـازک از نـان ]سـپید[ بر آن نشـانده  اّمـا نرگـس بـرگ تـره ای اسـت کـه زردی تخـم مـر

باشند.

کـه  ی شـکایت نمـود  از دربانـان و برایـش فرسـتاد و در آن،  شـاعری غریـب سـروده ای 
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ابیاتـش چنیـن اسـت: از  برخـی 
کنون سوار شد و رفت.« بارها بر آستانت آمدم و به دیدارت نرسیدم؛ زیرا گفتند: »ا

سرورم! واجب بود که از کسانی چون ما چهره نپوشانی.

ی بر پشت نامۀ او چنین نگاشت: و
پوشیده رویی ام از تو نه به جفا است و نه از سر بی توّجهی به حرمت مهمان غریب؛

که آزاده را از انجام واجب بازمی دارد. بلکه از بِد روزگار پست و خائن است 

خ می پوشم. کنون از سایۀ خود هم ر خ نمی پوشاندم؛ اّما ا پیشتر از دیدارگران ر

ی را آورده است: َثعاِلبی )ثمار القلوب: ص354 ]ص447[( این سرودۀ و
نمی بینی شاخساران درختان لباس شکوفه پوشیده، میان همنشینانی خم شده اند؟

همچـون گردن آویـزی اسـت بـا گوهرهـای بـه رشـته کشـیده که چنان لباس ُحسـن پوشـیده که 

خوِن خوشۀ انگور را بر نوشندگان روا کرده است.

خ و آس، نوای موزون سرکرده اند. پرندگان سخندان ]وآوازخوان[ بر منبرهایی از گل سر

و  ُقمریـان  و  فاخته هـا  سـخنران(،  پرنـدگان   =( الطیـر«  »خطبـاء  از  مـراد  شـعر،  ایـن  در 

گمـان مـن،  گویـد: »بـه  مرغـاِن لـب پنجـره و بلبـالن و پرندگانـی ماننـد آن هـا هسـتند. َثعاِلبـی 

ی در همین سـروده بوده  که این اسـتعارۀ نمکین را برسـاخته، ابوالعالء سـرو کسـی  نخسـتین 

است.«

نویسندۀ محاسُن أصبهان )ص52( این شعر وصفی او را یاد نموده است:
نـاز  گل هایـش بـه مـا  کـه چگونـه پرندگانـش هم سـرایی می کننـد و  گلسـتان را نمی نگـری  آیـا 

می فروشـند؟

شکوفه هایش لب به خنده گشاده، جویبارانش روان گشته، شاخه هایش در هم پیچیده اند؟

پس از باران گل هایش باز می شود؛ گویا لباس های زیبایی را ]روی زمین[ پهن کرده اند!

ی آورده است: همو )همان: ص56( این سروده را از و
که بر شاخسـارانش آواز سـرکرده، به تاب و جنبش ]و  کبوتر بسـتان سرمسـت اسـت، آن گاه  گویا 

بال افشـانی و رقص[ اسـت.
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ـــده  ـــارانش پناهن ـــای شاخس کناره ه ـــه  ـــته ب گش ـــده  ـــته و درمان ـــه از راه دراز خس ک ـــز  ـــیم نی ـــس نس پ

شـــده اســـت.

ی فرسـتاد و مافّروخی )محاسـُن  کـه نـزد ابوالعالء سـرو صاحـب بـن عّبـاد را شـعری اسـت 

کرده اسـت: أصبهـان: ص14( آن را یـاد 

ای ابوالعالء! هال برآمدِن ما بشارتت باد که سوار بر شتر تیزتک گردن دراز به سویت می آییم.
بعید بود که مثل رفتن و آمدن شب و روز، بتوانم نزد تو آیم.

کـــه بـــه وعـــده ام  ـــد و اهـــواز می خواهـــد  کـــه نزدیـــک اســـت بغـــداد مـــرا فراخواَن ایـــن در حالـــی اســـت 
کنـــم. وفـــا 

مـرا پیـام فرسـتاده: »بشـتاب تـا مـرا دریابـی و آِب جـود در شـاخه های خشـک جریـان یابـد ]و تـر و 
تازه شـوند[.«

کنانش نیسـت هـر چنـد ]در عـوض نرفتـن بـه  و مـن پاسـخ دادم: »گریـزی از دیـدار اصفهـان و سـا
اصفهـان[ جوانـی ام _  ایـن بهتریـن بازگردانـده شـده _ را بازگردانـم.«

کـه دوسـتان و کسـان مـورد اعتمـاد مـن آن جـا هسـتند و مجـاورت آن هـا، بهتریـن خواسـتۀ  چـرا 
من اسـت.

آیـا چنیـن نیسـت کـه آن جـا بـه دیـدار برادرانم می رسـم که دیدارشـان برایم با حکومت سـلیمان 
بـن داوود برابر اسـت؟

یـد؛ پـس ابن عمیـد در نامـه ای بـه او،  ی بـه هـواداری عجـم، بـر عـرب تعّصـب می ورز و

و  بپذیـر  را  مـردود شـمْرد: »سـفارش دوسـت یکـدل خـود  و  ناپسـند  را  گونـه تعّصبـش  بدیـن 

کاربنـد و در میـدان نادانـی جوالن نده که باعـث ناراحتی  مشـورت نصیحت گـر خویـش را بـه 

کـت انـدازد. سـرورم! بیـم  کـه تـو را بـه هال و ناخرسـندی تـو شـود و خـود را در اصـراری میفکـن 

یختـن خون پسـتان شـتری، شـکل گرفـت و جنگ  کـه بگوینـد: ›جنـِگ بسـوس بـه ر ورز از آن 

کـه دانه هـا و جوش هـای سـفیدرنگ بر بدنش ظاهر شـده و  غطفـان بـرای شـتری شـعله ور شـد 

ِگـرده نـان حـوالء کشـته شـدند و خداونـد بـه سـبب مـزاح ابوالعـالء بـر  هـزار جنگجـو بـه سـبب 
یانۀ عذاب فرود آورد.‹«1 عجم تاز

1. این را ثعالبی )ثمار القلوب: ص248 ]ص310[( یاد نموده است.
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توضیح

جنـگ بسـوس: بسـوس تمیمـی، دختـر منقـذ، بـه دیـدار خواهـرش، مـادر جّسـاس بـن 

ی را َسـْعد بـن شـمس می گفتنـد  کـه و ی همسـایه ای از قبیلـۀ »جـرم« بـود  ه، رفـت. همـراه و ُمـّرَ

گاِه در  کـه آن شـتر در چـرا یـب ]از قبیلـۀ[ وائـل چـون دیـد 
َ
کل و بـا خویـش ماده شـتری داشـت. 

کـه  ی وارد شـده، بـه او تیـر افکنـد. شـتر ناله کنـان بـه سـوی صاحبـش رفـت، حـال آن  ُقـرق و

گشـت  از پسـتانش شـیر و خـون سـرازیر بـود. چـون َسـْعد زخـم شـتر را دیـد، نـزد بسـوس روان 

گفـت: »وای از خـواری! وای از غریبـی!« آن گاه، ابیاتـی  ی بازگفـت. بسـوس  و ماجـرا را بـه و

کـه عـرب آن را »ابیـاِت نیسـتی« نامیـده ؛ و آن چنیـن اسـت: سـرود 
که همسـایۀ خانه های ما اسـت، این  گر در سـرای پدرم منقذ بودم، سـعد  به هسـتی ام سـوگند! ا

گونه سـتم دیده و ذلیل نمی شـد.

کنون به سرزمین غربت گرفتارم که هرگاه گرگش برجهد، گوسفند مرا دررباید. اّما ا

کـه رسـم  کـه در میـان مردمـی هسـتی  کـن؛  نینـداز و سـفر  را در مهلکـه  ای سـعد! جـان خـود 

اسـت. مـرده  میانشـان  در  همسـایگی 
زاد و توش مرا برگیر و در زنبیل نزدم بیاور، پیش از آن که پیاله های مرا بربایند!1

گفـت: »ای آزاده زن! آرام  ی، چـون ایـن ابیـات را شـنید، بـه او  جّسـاس، خواهـرزادۀ و

یـب را 
َ
کل کـه در پنـاه تـو اسـت، هرآینـه  گیـر. بـه خـدا سـوگند! در ازای شـتر آبسـتن ایـن مـرد 

یب تاخت و او را نیزه ای زد که سـخت زخمی اش 
َ
می کشـم.« آن گاه، سـوار شـد و به سـوی کل

کـرد و او بـر اثـر آن بمـرد. پـس جنـگ میـان بکـر و تغلـب درگرفـت و چهل سـال به درازا کشـید و 

یدادهـای سـخت بزرگـی رخ داد. بدیـن ترتیـب، شـومی بسـوس َمَثل گشـت و آن جنگ که  رو

از نامورتریـن جنگ هـای عـرب اسـت، بـدو نسـبت یافـت.

ِگرده نـــان حـــوالء.«  ِگرده نـــان حـــوالء: ایـــن از َمثل هـــای مشـــهور عـــرب اســـت: »شـــوم تر از 

ـف در توضیـح ایـن عبـارت آورده انـد: »الُبنّیـات، راه هـای 
ّ
1. در مصـرع دوم »الیغـدرون بُبنّیاتـی« آمـده اسـت. مرحـوم مؤل

کوچـک و فرعـی اسـت؛ و مقصـود آن اسـت کـه: در سـفر تعجیـل کـن پیـش از آن کـه راه را بـر من ببندند.« ولـی با توجه به 
کـه »ُبنّیـات« در لغـت بـه معنـای »پیاله هـای کوچـک« اسـت، بیـت ایـن گونـه ترجمه شـد. )ن.( سـیاق و ایـن 
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ـــی  ـــود. روزی در حال ـــاة ب ـــن من ـــْعد ب ـــان بنی َس ـــوا در می ـــی نان ـــوالء زن ـــال: 193/2[ ح ـــع األمث ]مجم

ِگرده نانـــی  ی  کـــه مـــردی از ســـِر و کـــه بقچـــه ای نـــان بـــر ســـر داشـــت، از راهـــی می گذشـــت 

گفـــت: »بـــه خـــدا ســـوگند! نـــه تـــو را بـــر مـــن حّقـــی اســـت و نـــه از مـــن بـــرای خـــوردن  برگرفـــت. زن 

کار،  ِگرده نانـــم را برگرفتـــی؟ هـــال! تنهـــا قصـــدت از ایـــن  ی،  گرفتـــی. پـــس از چـــه رو آن اجـــازه 

یـــم.« پـــس بـــه شـــکایت نـــزد او رفـــت. او همـــراه  کـــه مـــن در پنـــاه او تعـــّرض بـــه مـــردی اســـت 

گیـــر میـــان  گیرا گرده نـــان را ربـــوده بـــود، و قومـــش، یـــورش آوردنـــد و در  کـــه  خاندانـــش بـــه مـــردی 

ــزی  ــرای چیـ ــد بـ ــی شـ ــوالء َمثلـ ــان حـ گرده نـ ــان،  ــن سـ ــدند. بدیـ ــته شـ کشـ ــن  ــزار تـ ــان، هـ ایشـ

یدادی سخت بزرگ برانگیزد. که رو اندک 

یانـۀ عـذاب: ایـن از اسـتعاره های قـرآن کریم اسـت. خدای تعالی فرمایـد: »پروردگارت  تاز

تازیانۀ عذاب را بر ایشان فروریخت.« ]فجر/13[

ُنَویری )نهایة األرب فی فنون األدب: 23/2 ]38/2[( این شعر را از او آورده است:
که آمد و بازنگردد؛ و جوانی ای که رفت و بازنیاید! سالم ِده پیری ای را 

چیست زیباتر از عاج پیری در سیاهی آبنوس جوانی؟
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کـه امامتـش را  کـه افتخـار روز غدیـر را دارد پیامبـر هدایـت او را میـان کسـانی  امـام مـن آن اسـت 

نمی پذیرفتند، به این سمت نصب نمود.

پیامبر در میانشان برخاست و او را ایستاند و پس از ستایش خدا، آشکارا به آنان فرمود:

»هال این است مرتضی همسر فاطمه، علی، مایۀ خشنودی، داماد من؛ و چه گرامی دامادی!

او است وارث دانشم و خلیفه در میان شما که از همۀ دشمنانش نزد خداوند َبراءت می جویم.

گفتنـد: »آری؛ و از هیـچ فرمانـش  آیـا شـنیدید؟ آیـا فرمـان بردیـد؟ آیـا سـخنم را دریافتیـد؟« همـه 

سـر نمی پیچیـم؛

کـه تصمیـم بـر  ای مرتضـی! شـنیدیم و فرمـان بردیـم. از جانـب مـا مطمئـن بـاش.« در حالـی 

)]40/3[  532/1 ایـران:  أبی طالـب:  آل  )مناقـب  داشـتند.  خیانـت 

کـه بـه حدیثی اشـاره می کنـد که در همین کتـاب )320/2(  در ایـن قصیـده، سـخنی دارد 

گذشت:

در روایتی از رسـول خدا که خود آن را صحیح شـمرده اند و تردید نمی پذیرد تا بشـود از آن براءت 

جست، آمده است:

چون به آسمان عروج کردم، فرشتگانی را دیدم که با کنار چشم می نگریستند.

کامـل وی، بـه خاطـر  کـه میـان مـن و او مانعـی بـود از دیـدن  نگاهشـان بـه سـوی شـخصی بـود 

کـه خیـر بـود. عظمـت آن چـه ]همچـون درخشـش نـور[ از او دیـدم، در حالـی 

گفـــت:  ــر دارنـــد؟«  ــتگان بـــه جانبـــش نظـ ــه فرشـ کـ کیســـت  گفتـــم: »حبیـــب مـــن، جبرئیـــل! او 

»مـــژده ات بـــاد!«
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گفتـم: »مگـر کیسـت؟« گفـت: »علـی اسـت، آن مایـۀ خشـنودی کـه خـدای رحمـان نعمت هـای 

ویـژه را مایـۀ فخـر او سـاخته اسـت.

فرشتگان به دیدار او مشتاق گشتند و خداوند از علی نمونۀ دیگری ساخت.«

پیامبـر بـا شـادمانی بـه سـوی پسـرعمو و وارث خویـش روی نمـود؛ زیـرا حقیقـت بـرای پیامبـر 

روشـن شـد ] کـه جایـگاه علـی را نـزد فرشـتگان شـناخت[. ]مناقـب آل أبی طالـب: 267/2[

کـه در مناقـب آل ابی طالـِب ابن شهرآشـوب ایران: )537/1 ]50/3[( آمده، این سـرودۀ  چنـان 

ی در بارۀ غدیر است: و
گرد آمده بودند، رسول خدا در میانشان به خطبه برنخاست؟ آیا در روز غدیر که مردم 

کـه مـن موالیـش هسـتم، پـس از مـن، ایـن مـوالی او اسـت.« سـپس او را بـرادر  و نفرمـود: »هـر 

خویـش خوانـد. اّمـا آنـان فرمـان نبردنـد.

ــم زا  ــا بیـ ــرد و راه هـ کفایـــت می کـ ــگان را  ــد، همـ ــپرده بودنـ ــر سـ ــن هدایتگـ ــه ابوالحسـ کار را بـ ــر  گـ ا

نمی گشت.

کـه حقوقـش را افزایـش دهـد و آن زن در تالشـش  گناهکارانـه از او ]علـی[ می خواهـد  ایـن مـرْد 

]بـرای دشـمنی بـا وی[ شـتری همـراه بـا حـدی خوانـی او را می َبـَرد.

کـــه ایـــن  نیـــز در مناقـــب آل أبی طالـــب طبـــع ایـــران )538/1 ]51/3[( از او قصیـــده ای آمـــده 

ـــت: ـــات از آن اس ابی
رسـول خدا گفت: »این علی امروز  برای اّمت من، مولی اسـت. پروردگارا! آن چه را گفتم، بشـنو 

]و شاهد باش[.«

دشمنی حق ستیز و نفاق پیشه، با قلبی دردمند ]از کین و بیمار،[ رسول خدا را ندا داد:

»آیـا ایـن امـر، از سـوی پـروردگار مـا اسـت؟ یـا خـود، آن را سـاخته ]و پرداختـه[ای؟« پاسـخ داد: 

»معـاذ اهلل! از پیـش خـود، چیـزی نسـاخته و نیـاورده ام.«

گفـت، حـّق ]و از سـوی تـو[  کـه او  گـر ایـن امـر همان گونـه  گفـت: »بارخدایـا! ا پـس دشـمِن خـدا 

اسـت، پـس عذابـی بـر مـن درافکـن!«

ک  کیفـر شـد؛ پـس بـه رو در خـا کرانـۀ آسـمان،  کفـرورزی اش، بـا سـنگی از  بی درنـگ، بـه جـرم 

گرفـت. بیفتـاد و در مرگ گاهـش قـرار 

امامـان  و  را مـدح می گویـد  امیرالمؤمنیـن؟ع؟  کـه در آن،  بلنـد  را قصیـده ای اسـت  او 
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معصـوم را نـام می َبـرد و ایـن ابیـات از آن اسـت:
همانا رسول خدا چراغ هدایت و حّجت خدا برای همۀ بشر است.

دلیلی روشنگر و حق گو از جانب خدای فرمانروای قدرتمند آورد.

نخستین کسی که دعوتش را تصدیق کرد، وصی او بود که هنوز سن و سالی اندک داشت.

هرگز به خداوند شرک نورزید و حّتی یک روز به سجده بر بتان سنگی، آلوده نشد.

کرد و یاری اش نمود. همو بود نخستین ایمان آورنده به خداوند که در راه او جهاد 

ـــان آن  ـــک، از می ـــا مناس ـــره ب ـــج و عم ـــدۀ ح ـــا آورن ـــه ج ـــده و ب کنن ـــواف  ـــده و ط ـــتین نمازگزارن نخس

قوم بود.
کـــه در ایـــن تردیـــد دارد،  گشـــت؟ هـــر  ک همـــراه  کســـاء[ بـــا آن رســـول پـــا کـــه در روز عبـــا ]=  کیســـت 

کافـــر اســـت.
که ]در مقابل[  کیست  که در آن شب نامدار بر بستر پیامبر جانش را فدای او خواست؛ و  کیست 

از جانش دریغ ورزید؟
کیست صاحب آن خانه که روزگاهان ستاره ای از هوا در آن فروافتاد و تیره گشت؟

کیست صاحب آن پرچم که تا دیروزش َقبیع و ُزَفر1 با خواری بازش آورده بودند؟

ــانه های  ــردورزان از نشـ ــرای خـ ــد؟ ایـــن بـ ــاب شـ ــراءت انتخـ ــورۀ َبـ ــاندن سـ ــرای رسـ ــه بـ کـ کیســـت 

اســـت. عبرت بخـــش 

کـــه درهـــای مردمانـــی  گشـــوده مانـــد، حـــال آن  کـــه دِر خانـــه اش بـــه روی مســـجد  کیســـت 

نماْنـــد؟ بازگذاشـــته 
کـــه بـــه امـــر خداونـــد، در روز غدیـــر آن فضیلـــت را بـــه دســـت آورد  و قـــدرت و والیـــت بـــر  کیســـت 

آن هـــا یافـــت؟
غ بریـان همـراه وی اجابـت گشـت و  کیسـت کـه آن روز دعـای پیامبـر در بـارۀ او بـرای خـوردن مـر

تنهـا او بـه ایـن افتخـار دسـت یافت؟
کیست آن که در شبی بس تاریک خداوند او را سیر داد تا قدرتش را بنگرد؟
کیست آن پینه زنندۀ کفش که رسول خدا خبرهای فراوان در بارۀ او داد؟

کـس در نبـرد راسـتی  کـه چـه  کـه حنیـن نیـک می دانـد  از روز حنیـن در بـارۀ او بپـرس، در حالـی 

کـرد. کـس پشـت  ورزیـد و چـه 

1. مقصـود از »ُزَفـر« عمـر اسـت. بنگریـد بـه: بحاراألنـوار )22/ 223 و 37/ 119(. بـه قرینـه، مـراد از »َقبیـع« نیـز ابوبکـر اسـت 
کـش فـرو بـرده و بگریـزد. )ن.( کـه چـون خارپشـت سـرش را از تـرس بـه ال کـه در لغـت، یعنـی آن 
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گرداند. خ پوشیدن خورشید، با آن سخن گفت و بازش  او بود که پس از غروب و ر

او بود که در شب مسح1، با اصحاب کهف سخن گفت. این را از روایت بازپرس!

نیز در حالی که بر منبر بود و مردم جمع بودند، با اژدها سخن گفت.

گو درآمد و به فضلش اعتراف و اقرار نمود، شیر دژم نیز با او به گفت و 

که وی خلیفۀ خدا بر اّمت است. و خداوند رحمان هرچه خواهد، به تقدیر رقم زند.

خزانـــۀ دانـــش خـــدا بـــود و دروازۀ نامـــداِر درآمـــدن بـــه ســـوی رســـول خـــدا. ]مناقـــب آل أبی طالـــب: 

35/2؛ 335/3[

گوید: نیز در قصیده ای 
خ داد و گذشت، بیدار نشد! ای امت بدکار که از این همه کیفرهای مثال زدنی که در میانشان ر

و در گذر روزگاران، از خاندان و نسل پیامبر چه خون های فراوان که ریخت و برگردن گرفت!

و به نشان هدایت، مرتضی، امام مردمان، و زدایشگر اندوه ها خیانت ورزیده اید!

همـو کـه در بـدر و احـد و نبـرد بنی نضیر و خیبر و حنین، در هنگامه های غبارخیـز، زدایندۀ اندوه 

]پیامبر[ بود.

که رسـاندن  کسـی  همان صاحب روز غدیر خّم و جانفدای بسـتر پیامبر و صاحب فضیلت آن و 

سـورۀ َبراءت تنها به او سـپرده گشـت. ]مناقب آل أبی طالب: 237/3[

که ابیاتی از آن چنین است: قصیده ای دیگر در مدح امیرالمؤمنین؟ع؟ دارد 
خدا بر او جامۀ هیبت و عقل و زیرکی پوشاند و برتر از آنش داشت که بت ها را بپرستد.

همواره او را با دین محّمد پروراند: در میانسالی و نوزادی و کودکی.

کیسـت جـز او کـه هـرگاه دعوایـی برای قضـاوت و داوری نزد او آورده می شـد، تردیدها را می زدود 

و زبان داوران را می بسـت؟

گروهـی نظـری مخالـف رأی او داشـتند و اندیشـۀ خویـش را در آن  پـس هـر گاه نظـری مـی داد و 

بـاره بـه رنـج می انداختنـد ]و سـخت می کوشـیدند تـا نظـر درسـت را دریابنـد[،

کتـاب خـدا بـر طبـق رأی او نـازل می شـد؛ پـس گویا خداوند احـکام ]و قضاوت های درسـت[ را به 

گره زده اسـت. رأی او 

کیست جز او آن گاه که نیزه ها در هم می رفتند و دلیران نیز از پیشروی و هجوم بازمی ماندند،

که مقصود از »مسح« در ترکیب »لیلة المسح« چیست. )ن.( 1. پس از جست وجو، سرانجام ما را معلوم نشد 
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از دلیـران  گروهـی  از نبـرد  کـه چکاچـک حلقه هـای آهـن ]زره هـا[ برمی خاسـت و  نیـز آن گاه  و 

بازمی ایسـتادند، یـورش  از  بعضـی  و  می شـد  آشـکار  شمشـیرها  برخـورد  صـدای 

و می دیدی که زیر غبار میدان، فراز کالهخودها و چهره ها را غبار پوشانده است،

خداونـــد، بـــا شمشـــیر و رأی او ســـختی و انـــدوه را مـــی زدود و او ]بـــا یـــورش پیاپـــی[ اســـبان را تشـــنه 

و شمشیرها را سیراب می نمود.

ــرد وارد  ــه نبـ ــود او بـ ــا رغبـــت و میـــل خـ ــز میکائیـــل، علـــی را بـ ــاورش جبرئیـــل و نیـ ــرد، یـ و در نبـ

می ســـاختند.

یا کیست جز او که احمد در روز غدیر و دیگر هنگامه ها در بارۀ او فرمود:

گیرد، او جانشین من است. »این برادر من و موال و پیشوای شما است و هرگاه مرگ مرا در بر 

کوتاهــی  نســبتش بــا مــن هماننــد هــارون اســت بــا موســی. پــس در بزرگداشــت حــّق امــام خــود، 

نورزیــد!«

گر آن گاه که موسی غایب می شد، هاروِن پیامبر سرور و امام آن مردم می گشت، ا

و   می رســاند  فرجــام  بــه  را  قضــاوت  کــه  اســت  کســی  بهتریــن  و  امــام  و  جانشــین  نیــز  علــی 
خصومت ها را فیصله می بخشد.1

حّتی فرزند خّطاب نیز آن گاه که از آن جا برخاست، به او گفت:
گیرد.« »تو موالی من و هر کسی شدی که برای پروردگار جهانیان نماز بگزارد و روزه 

ــر همــۀ  کاشــت و ســپس در شــادابی و بســامانی ب ــش را  ــه رســول خــدا نهال ک ــود  او شاخســاری ب
ــت. ــری یاف ــاران برت شاخس

کــه پــروردگار آســمان  گشــت، چنــان  کــه نشــان هدایــت همــگان و ســروری پیشــوا  تــا آن جــا 
می خواســت.

تحقیرش نکرد تا زیر فرمان جوانی باشد و ُاسامه را فرمانده او نساخت.

ــی اســت واجــب از جانــب خــدای  ــر دیگــران اســت؛ و ایــن فرمان پــس او در زندگــی و مرگــش امی

ــگاه. بلندجای

درود خداوند شکوهمند بر او! و نیز فرشتگان گرامی نزد خدا.

گوید: نیز در قصیده ای 
گر شما نبودید، خورشید سرنمی زد و زمین به گیاه و سبزه خندان نمی شد. ای خاندان احمد! ا

1. در متن »خّفف األقالم« آمده، ولی »جّفف األقالم« درست است که تعبیری کنایی از به سامان رساندن امور است.)ن.(
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ای خانـدان احمـد! همـواره قلبـم عاشـق شـما و دیدگانـم بـرای شـما اشـکریز اسـت و از زاری و 

گریـان. ندبـه، 

کـه مرکب هـا برایشـان تیـز راندنـد. شـما  گرامی تریـن مردمـی هسـتید  ای خانـدان احمـد! شـما 

آرزوهاییـد. منتهـای 

پدرتـان بهتریـن کسـی بـود کـه او را در هـر رویـدادی فرامی خواندنـد و او اجابـت می کـرد و سـختی 

و انـدوه را مـی زدود.

قرین قرآن، وصی مصطفی، پدر دو سبط  پیامبر؛ چه گرامی پدری!

کیزه ای که با آن همراه گشته است. ک و نسب پا ک، دارای حسب پا همسر زهرای پا

که در عجم و عرب، من موالی او هستم؛ که احمد در روز غدیر در بارۀ او فرمود: »هر  همو 

این نیز موال و انذارگر او است.« خوشا به این موال و پدرم فدای او باد!

کـه او  کـه بـه فرمـان پـروردگار جهانیـان، در سـخن بهتریـن پیامبـر، در حالـی  کیسـت هماننـد او 

مـوالی همـۀ آفریـدگان اسـت،

فـردا در حالـی می آیـد کـه پرچـم سـتایش ]= پرچمـی کـه سـتایش شـدگان زیر آن جمع می شـوند[ 

کرده اند. را در دست دارد و مردم چهره های ُترشروشان را آشکار 

گام ها بلرزد و از صراط بلغزد و بر فراز آتش به اضطراب افتد. تا آن گاه که 

شاعر

کـــه  ـــانی1 عونـــی اســـت. بســـا  ی ابومحّمـــد َطلحـــة بـــن عبیـــداهلل بـــن ابی عـــون َغّسَ و

گـــرد آمـــده، مـــا را از  کتاب هـــا  کـــه در  ی و شـــعر رواج یافتـــه اش و نکته هـــای نغـــزش  شـــهرت و

تعریـــف و یادکـــرد نبوغـــش و نیـــز ســـرآمدی اش در ســـرودن شـــعر و چیره دســـتی اش در آراســـتن 

یـــخ زندگـــی اش تدویـــن یافتـــه  کـــه آن چـــه از تار کنـــد؛ همچنـــان  گوهرهـــای ســـخن، بی نیـــاز 

ــل آوردن  ــگران را از دلیـ ــیده، پژوهشـ ــا رسـ ــه مـ ی بـ ــعر و ــل از شـ ــال و تفصیـ ــه اجمـ ــه بـ و آن چـ

ی در دوســـتی ســـرورانش، امامـــان دیـــن _  صلـــوات اهلل علیهـــم _  بـــر تشـــیع او و از خودگذشـــتگی و

کفایـــت نمایـــد.

کـه ]کوهـی[ نزدیـک  ل 
َّ
کـه چنـد قبیلـه بـدان نسـبت یافته انـد. نیـز نـام آبـی اسـت در ُمَشـل 1. غّسـان، آبـی اسـت در یمـن 

جحفـه اسـت.
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گـون  گونا سـوارگان شـعر عونـی را بـه هـر سـوی بردنـد و پاره هـای شـعرش در سـرزمین های 

بـه پـرواز درآمدنـد و مـردم در جای هـای دور، آن را بـر زبـان آوردنـد و شـعرخوانان در انجمن هـا 

گوش هـا بـا یـاد و فضیلت هـای اهـل بیـت؟مهع؟ در آن هـا دنبـال  کـه نواختـِن  و همایش هایـی 

کـه در  بـن منیـر  پـدر شـاعْر احمـد  از جملـه شـاعْر منیـر،  برمی خواندنـد؛  را  او  می شـد، شـعر 

بـازار طرابلـس  در  را  او شـعر عونـی  آمـد.  بخـش شـاعران سـدۀ ششـم شـرح حالـش خواهـد 

یـخ مدینـة  کر ]تار یخـت؛ اّمـا ابن عسـا می خواْنـد و گـوش مـردم را بـا آن فضیلت هـا گوشـوار می آو

کـرِد اهل  دمشـق: 32/6[ _ کـه نـه نیکـو گـوش سـپرده و نـه نیـک پاسـخ گفتـه _ از ایـن بانـِگ یـاد 

بیـت؟مهع؟ بـه خشـم آمـده و خواسـته تـا بـر ایـن مرد نشـانه ای نهد که نـام نیکش را زشـت جلوه 

ی بـا شـعر عونـی، در بـازار طرابلـس آوازخوانـی می نمـود.« گفتـه اسـت: »و دهـد. از ایـن رو، 

کـه بـدان  ـکان ]وفیـات األعیـان: 156/1[ رسـید 
ّ
پـس از گذشـت روزگاری، نوبـت بـه ابن خل

ی را آزرد؛ پـس مصیبتـی بـر مصیبـت افزود  کر، و سـروده دسـت یافـت و ایـن، بیـش از ابن عسـا

کتفـا نمـود: »منیـر در بازارهـا  و واژۀ »شـعر عونـی« را نیـز دور افکْنـد و تنهـا بـه بیـان ایـن سـخن ا

بـه روز  را  کـه آن  از ایـن دو مـرد، جایگاهـی اسـت  بـرای حساب رسـی  آوازخوانـی می نمـود.« 

وردگارت  که منیر، حِقّ خویش را تمام می سـتاَند: »هرآینه پر یم و آن گاه اسـت  حسـاب وامی گذار

در کمین گاه است.« ]فجر/14[

امامـان  آن هـا،  در  و  آمـده  گـرد  کتـاب  ایـن  در  کـه  شـعرش  پاره هـای  و  این هـا  همـۀ 

که عونی در هواداری  دوازده گانه بر شـمرده شـده اند، نشـانه های خیره کننده ای اسـت از این 

کـه کوتهـی ورزان ]در حـّق اهـل بیـت؟مهع؟[ یا  اهـل بیـت و تشـیع، بـه نهایـت رسـیده؛ تـا آن جـا 

که ابن شهرآشـوب  ی، او را به غلّو مّتهم نمودند. سـبب این اّتهام، چنان  خشـم گیرندگان بر و

ی بیشـینۀ افتخارات اهل بیت را به نظم درآوْرد؛  کـه و )معالـم العلمـاء ]ص147[( آورده، آن بـود 

ی در مسـیر میانـه، نـه بـه افـراط و نه  اّمـا هـر کـس بـه شـعر او دسـت یابـد، نیـک درمی یابـد کـه و

کـه  بـه تفریـط، راه می سـپرده و بـرای اهـل بیـت؟مهع؟ جـز همـان جایگاه هـا و افتخارهایـی را 

حـِقّ ایشـان اسـت _ و بلکـه فروتـر از مقـام آنان اسـت _ اثبات نمی نموده و تنهـا همان مطالبی 
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را بـه نظـم درآورده کـه در حدیث هـای پیشـوایان دیـن، در بارۀ افتخاراتشـان رسـیده؛ و تهمت 

غلّو، یا از جانب نادان است و یا عنادپیشه.

ی، در روزگاران پیشـین، خواه در زمان زندگی عونی و خواه پس از مرگش، او به  از هر رو

تشـیع شـهرت داشـته اسـت. حّتی آن گاه که به سـال 443 در بغداد میان شـیعیان و سـّنیان 

کـه  کارهـای فجیـع ستم پیشـگان آن بـود  فتنـه رخ داد و آتـش جنـگ شـعله ور شـد، یکـی از 

گروهی از شـیعیان را شـکافتند و در آن آتش افکندند و از جملۀ آنان، عونی و ناشـئ  قبرهای 
علـی بـن وصیـف _ کـه یادش گذشـت _ و شـاعر معروف، جذوعـی، بودند.1

را  گـون  گونا بحرهـای  و  شـیوه ها  و  سـبک ها  و  داشـت  دسـت  شـعر  فنـون  در  عونـی 

مطلـوب  و  دلخـواه  شـیوۀ  بـه  جمله هـا  پرداخـِت  و  سـخن  گردانیـدِن  در  کـه  چـرا  می آزمـود؛ 

بـود. توانـا  خویـش 

را  آن  کـه  اسـت  غریـب  گونـه ای  را  »شـعر  گویـد:   )]178/1[  154/1 )الُعْمـده:  ابن رشـیق 

قوادیسـی گوینـد؛ زیـرا بـه سـبب فـراز ]= مرفـوع بـودن[ و فـرود ]= مجـرور بـودن[ قافیه هایش ]در 

که با آن آب را می کشـیدند و باال و پایین می آمد[  ِاعراب[ همانند قوادیِس ]= چرخۀ آبیاری 

که دیدم چنین شـعر سـروده، َطلحة بن عبیداهلل عونی اسـت  بلند اسـت. نخسـتین شـاعری 

گوید: که در ابیاتی از قصیده ای مشهور و بلند 
چه بسیار منزل ها آن لعبتکان دوشیزه را در آن دو باغستان  است.

که در جانم از یادشان، منزل های سوز و اندوه بر پاست.
منزل هایی است که دستۀ ابرها بر آن به شّدت می بارد؛

کنان آن منازل دور شوند، چشمان من اشک فرومی بارد.« و چون سا

کـه معاصـران و پسـینیانش آن هـا  گرانمایـه ای دارد  عونـی در شـعر خویـش مضمون هـای 

گواهـی  اّمـا حقیقـت  کرده انـد؛  رفتـار  ی  پرداختـِن آن مضامیـن هماننـد و و در  را پسـندیده 

یـخ: 199/9 ]158/6[(؛ ابن عمـاد حنبلـی )شـذرات  کرده انـد: ابن اثیـر )الکامـل فـی التار کسـان یـاد  1. ایـن ماجـرا را ایـن 
�)]191/5[  270/3 هـب: 

ّ
الذ
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کـه برتـری از آِن  پیشـی گیرنده اسـت. ابوسـعد1 محّمـد بـن احمـد عبیـدی )اإلبانـة عـن  می دهـد 

گویـد: سـرقات المتنّبـی: ص22( 

گفته است: »عونی 
بهار گذشت و تابستان با سپاه گرما پیشاپیِش آن آمد که آتش پاره ها را بر زمین می بارد.

گرفته و تیره و تار است. گویا هوا را همان عشق و سوز دل و رنگ برگشتگی من فرا

و متنّبی )کشته شدۀ 354( سروده است:
گویا هوا از همان رنج می برد که من می برم؛ پس سیاهی اش رنگ برگشته شده است2.«

همو )همان: ص64( گوید:

»عونی سروده است:
کردید. ای دو یار من! دور شدید و مرا اسیر عشق و خستگی دل، رها 

بر وفا و عهد شما می گریم، چنان که دوست بر منزل گاه های دوستان می گرید.

گفته است: و متنّبی 

کنید، چون دیار یار اسـت که هرچه  گریسـتنم یاری  وفای شـما دو تن به آن وعده تان که مرا در 

ک تـر اسـت ]و همیـن سـان اسـت وفـای شـما کـه هـر چه سسـت تر باشـد،  ویران تـر باشـد، اندوهنا
اشـک مرا فراوان تر جاری می سـازد[ و اشـک هرچه ریزنده تر باشـد، شـفابخش تر3 اسـت4.«5

گوید: ی )همان: ص66(  نیز و

1. در متن ابوسعید آمده اما برابر با معجم االدباء و اعالم زرکلی ابوسعد درست است. )غ.(

کـه در دیوانـش )98/1 ]267/1[( یافـت شـود و بـا آن، علـی بـن محّمـد تمیمـی را مـدح  2. از قصیـده ای دارای 42 بیـت 
گفته اسـت.

3. در چـاپ نجـف و اسـالمّیه ایـن واژه بـه اشـتباه »اثجـاه« درج شـده کـه در چـاپ مرکز الغدیر، بدون اشـاره به چاپ های 
پیشـین، به »اشـفاه« تغییر یافته و اصالح شـده اسـت. )ن.(

گفته انـد. ترجمـۀ  4.  معنـای ایـن بیـت متنّبـی پیچیـده اسـت و شـارحان اشـعار وی نیـز هـر یـک در ایـن بـاره سـخنی 
کرده ایـم. )ن.( کـه مـا از ایـن بیـت برداشـت  بـود  پیشـنهادی، معنایـی 

5. ایـن قصیـدۀ 42 بیتـی در دیـوان وی )232/2 ]43/4[( یافـت گـردد و آن، نخسـتین سـروده اش بـه سـال 337 درمـدح 
سـیف الّدوله است.
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»عونی را در بارۀ اهل بیت؟مهع؟ قصیده ای است چنین:
گوارا و شیرین می یابم؟ گریه را  آیا سروری نیست تا با نالۀ من هم اشک شود؛ که من آب 

ـــتاق  ـــه مش ک ـــوری  ـــارت مهج ـــی روم؛ زی ـــش م ـــه زیارت ـــی دارم و ب ـــت م ـــی را دوس ـــر مصطف زادۀ دخت

ـــت. ـــل اس وص

گام های من ندارد که به سوی مزار او می شتابد. مرکب عقل ]= َسر[ رتبه ای فراتر از 

گفته است: و متنّبی 
ح  گام هامـان بـا آهنـگ محبـوب، از آن پیشـی جسـته اسـت ]شـر برتریـن انـدام مـا سـر اسـت؛ اّمـا 

دیـوان متنّبـی: 223/4[.«

گویـد: در همیـن مضمون، سـرور شـهید ما، سـید نصـراهلل حائـری، در قصیده ای  امینـی 

کربـال، بر شـیوۀ عونی راه سـپرده و گفته اسـت: کافیـه در بـارۀ تربـت مقـّدس 
ک باد! هر که به زیارت حرم شریفت آید، قدمش بر سرش تفاخر جوید.1  مزارت پا

شـعر عونـی در مـدح و رثـای اهـل بیت؟مهع؟ در مناقـب آل ابی طالِب ابن شهرآشـوب، روضة 

کنـده اسـت  الواعظیـن تألیـف شـیخ مـا فّتـال، و الّصـراط المسـتقیم تألیـف شـیخ مـا بیاضـی پرا

گـرد آورده و در  ی آن هـا را  مـه سـماو
ّ

کرده ایـم و عال و مـا بیـش از 350 بیـت از آن را جمـع آوری 

کـه  ی معـروف بـه »قصیـدۀ طالیـی« اسـت  کـه از جملـۀ آن هـا، قصیـدۀ و دیوانـی ترتیـب داده 

گـردد: بـه صـورت ناقـص در مناقـب آل ابی طالـِب ابن شهرآشـوب یافـت 
کسی پرسید: آیا در بارۀ آن بلند مرتبه، خداوند در قرآن کالمی صریح دارد؛

ک عدنانی است، و نه دیگری؟ که او وصی احمد پا

آن کالم صریح آشکار را برای ما یاد کن!

پاسخ دادم: غدیر خّم که در میان نصوص به طور ویژه در آیۀ تبلیغ آمده، کفایت می کند.

و نیز دلیل های فراوان، جز آن چه دست دزدان ربوده است.

همان دزدان که دلیل ها را پنهان کردند تا بنی امیه را خشنود سازند.

کـه در شـرح حـال سـرورمان، بحرالعلـوم، در بخـش شـاعران سـدۀ دوازدهـم  1. ایـن بیـت را حکایـت ادبـی لطیفـی اسـت 
خواهـد آمـد ]چـون  سـید بحرالعلـوم؟حر؟ درگذشـته 1212 اسـت، بایـد در بخـش شـاعران سـدۀ سـیزدهم یـاد شـوند نـه 

دوازدهـم.)ن.([.
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ای کم اندیش! آیا نشنیده ای آن سخن احمد را که همچون تهنیت گو فرمود:
»تو برای من همانند هارونی برای موسی«؟ آن گاه که به برادرش گفت: »جانشین من باش«؟

پس از اینان بپرس: چرا با وصی مخالفت کردند؟
آیا ماجرای مباهله را نشنیده ای؟ آیا ندانی که این جریان گونه ای مسابقه بود،

ـــا او  کســـی را هم طـــراز وی در فضیلـــت نـــزد پـــروردگار یافـــت و ب ـــا پیامبـــر  میـــان آفریـــدگان؟ پـــس آی
برابـــر دیـــد؛

و آیا او را نزدیک خود به عنوان همراز نخواند؟
آیا نشنیده ای که پیامبر به او وصیت نمود، حال آن که می دانی مالی نداشت؟

گـر دیگـری را بـه ایـن کار وصیـت می کرد _  پـس دیـن خـود را بـه او وصیـت نمـود تـا پاسـش دارد. ا
کـه چنین نکـرد _، 

کرده بود که کسی آن را پاس نمی داشت. دینی را رها 
کـه علـی  کنـد  گرفـت و داللـت  کـه نشـود بـر آن ایـراد  گفـت: آیـا آیـه ای هسـت  همـان پرسـنده 

بـوده، برخـوردار  فضیلتـی  چنـان  از  کدامـن  پا
که علی در آیه، به تنهایی بوده باشد و دیگران را این فضل نرسد،

که جز او، از این موهبت دور باشد؟ و هر 
گفتم: خداوند بزرگ آن گاه که پدران و نسل ها را برتری می بخشید، فرمود:

خاندان ابراهیم برترین نسل هستند و ما به ایشان نعمت بخشیدیم؛
و برای آنان نام نیکو و »علی« نهادیم.

پس ابراهیم مردی الهی گشت؛ سپس رسولی انذارگر و پسندیده؛
آن گاه، دوست ویژۀ خدا و برگزیدۀ او؛ پس امامی راهنما و راه یافته؛

و نزد پروردگارش پسندیده گشت.
در ایـن حـال، بـه خداونـد گفـت: »ایـن مقـام را بـه ذریـۀ مـن نیـز ببخـش!« خداونـد فرمـود: »نـه؛ 

رحمـت من،
کـــه در حکمرانـــی مـــن  و مقـــام امامـــت بـــه بنـــدگان ســـتمگرم نمـــی  رســـد. از یگانگـــی ام دور اســـت 

چنین شود.«
منّزه است خداوندی که یگانگی اش همیشگی است.

مصطفی میان ما هم فرمان دهنده است و هم نهی کننده که هیچ مانند و شبیهی ندارد.
ک ]= امامت علی[ تنها از فرمان خدا تحّقق یافت. کردارش و نیز آن مقام تابنا

او هرگز سخنی افتراآمیز از خود بر زبان نرانده است.
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گر وی از هوای نفس سخن نگفته و هر سخنش تنها با فرمان محکم خداوند نیرومند است، ا
پـس چگونـه آنـان را دور سـاخت و ایـن را کـه مایـۀ کراهـت آنـان بـود، بـه خـود نزدیک کـرد؟ پس 

گشـته باشـد! گمراه  باید به زعم شـما، سـخت 
اّما حاشا که او گمراه نبود.

آری؛ آن جماعت در سقیفه با رأی خویش خلیفه ای را برگزیدند؛
ک مشغول بود؛  حال آن که علی به غسل دادن آن گوهر پا

و در اندوه از فقدان پیامبر به سر می برد.
که از میان عرب، خالفت را به وی سپرد. کرد  تا آن که خلیفه درگذشت و کسی را انتخاب 

کـه دوسـت می داشـت ]= عثمـان[  کسـی را  او نیـز بـه رفتـگان پیوسـت و پیشـتر از میـان آن قـوم 
کار بـود، اّمـا شـورا دارای قواعـدی اسـت؛  انتخـاب  کـرد هـر چنـد ]در ظاهـر[ شـواریی در 

و از قبل تصمیم گیری شده بود.
سومین خلیفه نیز رفت و مردان از پی مردان ]برای بیعت[ بر سر علی ریختند.

کـه محـال بـود  وضعیـت، چیـزی جـز پذیـرش خالفـت را برنمی تافـت. پـس برخاسـت، حـال آن 
همـگان او را بپذیرنـد؛ 

چرا که هر کس آرزومند چیزی برای خود بود.
کار با او همراهی  گرفت و دو مرد در این  که بر علی خشـم  پس نخستینشـان زنی بود شـتر سـوار 

کردند.
کـرد و ماجـرا را خاتمـه داد؛ اّمـا شمشـیر بـر  شمشـیر تقدیـر، آن هـا را پـس زد و میانشـان حکـم 
نکوهـش و نصیحـت سـبقت نگرفـت ]و بی درنـگ بـه کار نیفتـاد[. پـس جنـِگ بـا مخالفان پس 

گشـت. از زمانـی دراز درگرفـت و روا
دومـی )= معاویـه( نیـز بـه بهانـۀ ماجـرای پیشـین عثمـان بر علی خشـم گرفـت و علی بـا ذوالفقار 

کوبنـده به نبـردش رفت.
اّما آن گاه که نیزه ها بر قرآن ها نشستند ]و آن ها فراز بردند[، یاورانش چون مخالفان گشتند؛

همان هنگام که نیزه ها فراز و فرود می آمدند.
که اسب درشت آواز ]و نیرومند[ که معاویه و از نبرد بازگردد تسلیم شود، آن هنگام  نزدیک بود1 

ش2 را بازآوْرد تا در میان گریختگان بگریزد.

1. در متن »کان« آمده، ولی »کاد« درست است. )ن.(

گویـا عونـی در ایـن بیـت، بـه سـرودۀ نجاشـی  2. در متـن »األحبـش« آمـده، ولـی بـه نظـر می رسـد »األجـّش« درسـت باشـد. 
کـه در وقعـة صّفیـن آمـده، نظـر داشـته اسـت. بنگریـد بـه: وقعـة صّفیـن: ص 524. )ن.( شـاعر 
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کار بست و ماجرای حکمیت را پیش کشید؛ اّما به فرمان شیطان رانده شده شان حیله ای به 

کم گردانده شد. و زیردست بر فرادست حا

علی چاره ای جز ترک نبرد نداشت و حکمیت بر همگان چیره گشت.

کار بست؛ پس شامیان عمرو بن عاص را به عنوان َحَکم آوردند و او حیلۀ شکارگران را به 

و ابوموسی اشعری را فریفت.

ابوموسی فراز منبر برخاست و گفت: »من حیدر را از خالفت خلع می کنم؛ 
- همچنان که انگشترم را از انگشتم بیرون می کشم - سپس آن را به فرزند عمر می سپارم.1

کنون ای عمرو! تو نیز برخیز و این مرد شامی را برکنار کن!« ا

کرد. گواه باشید که او که مورد اعتماد علی بود، وی را برکنار  عمرو گفت: »ای مردم! 

کنون سخن مرا بشنوید و تردید نورزید؛ که من پیمان خالفت زادۀ هند را استوار می سازم.« ا

مردم این شیوه را حیلۀ خاص عمرو بن عاص دانستند.

با این گفتار و رفتارها اوضاع را چگونه می بینی؟

گشایی؛ کلید را در قفل مچرخان؛ که کینه ها و عقده ها را وا

و نیز دردهای نهفته در سینه ها را.
نزد دانشوران، علی نخستین کسی است که به این نام خوانده شد.

ایـن افتخـار واال بـه دسـت بـرادر و عمـوزاده اش پیامبـر، بـه فرمـان و از جانـب پـروردگارش بـه او 
رسید.

و این بر پایۀ وحی قدیم و ازلی خداوند بود.
همو است که در تورات نزد یهودیان، از هدایتگران نام برده شده است.

کان شمرده شد. به رغم خواست دشمنان بدخواه، با دلیل آشکار و تصریح از پا
ک است. او است که در میان جهانیان از هر عیبی پا

کـه تـورات را در پوسـِت  کاهنـان بـه »بوریـا« شـناخته می شـود_ همانـان  کـه نـزد  کسـی اسـت  او 
گـرد آوردنـد _ . پردازش شـده 

پس از هر چیزی، نیکوترین را برگزیدند. آنان نگاهبانان تورات موسی بودند؛

تا حق را پاس دارند.

گرچـه عونـی ماجـرا را ایـن گونـه آورده، ولـی واقـع آن اسـت کـه ابوموسـی، عبـداهلل بـن عمـر را بـه عنـوان گزینـۀ خالفـت به  1. ا
عمـرو بـن عـاص پیشـنهاد کـرد و بـا مخالفـت وی روبـه رو شـد، نـه آن کـه بر سـر خالفـت ابن عمر بـا عمرو به توافق رسـیده 

گـذار کـرده باشـد. بنگریـد بـه: وقعـة صّفیـن: ص 540 و 542. )ن.(    و بـر فـراز منبـر خالفـت را بـه وی وا
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همو است که در انجیل با بزرگی و شکوه از او یاد شده؛

کی و درخشندگی، و پیروزی در گردونۀ رقابت ها؛ و نیز با تابنا

وی نزد آنان »ألی« خوانده می شد.

در زبور نیز شناخته شده، یعنی زبور داوود هم پیمان نور؛ با این صفت:

واال و پرچم برافراشتۀ هدایت، همنام شیر ژیان دلیر،

شیر عرصۀ نبرد، یعنی »آریا«.

او است که بزرگان هند و پیران آبادی ها، در میان آفریدگان او را می خوانند.

نزد دانشورانشان همنام »کنکر« است؛ زیرا شأنی بس واال دارد؛

و »کنکر« همنام او است.

نزد رومیان نیز »پطرس« نیرومند و دانا خوانده می شود.

یعنی کسی که اسرار نهانی علوم را می داند و خداوندگاِر سخن و معنا است.

هر که چنین باشد، »پطرس« خوانده می شود.

نیز نزد پارسیان در آموزه ها و درس ها،

کـــه همـــۀ نفـــوس در اختیـــار  کســـی  کـــه نامـــی اســـت قدســـی بـــه معنـــای  »َغرســـنا« خوانـــده می شـــود 

او اســـت.

او را »اریا« ]= شریف و اصیل[ نیز خوانده اند.

و اّما ترکان او را »تیرا« خوانند، یعنی معیار.

زیرا وی تردید را از هر گوینده و شنوندۀ سخنش می زداید.

گر با زبان ترکان آشنا باشی. این را خواهی دانست، ا

حبشیان او را »بتریک« می خوانند، یعنی کاراندیشی که بیم نمی ورزد؛

زیرا از توان و دالوری سهمگین بهره دارد. او را نیرومندترین مرد قرشی می دانند.

این را از کسی بازپرس که زبان حبشیان را بداند!

ک کننده و نجات دهنده. و اّما نزد زنگیان، »حنبنی« خوانده می شود، یعنی: هال

گیرندۀ راه که جز به اذن او از طریق نتوانند گذشت. و نیز 

گر خواهی، از زنگیان بپرس! ا

به زبان ارمنیان او را »فریق« گویند، یعنی: تمایزبخشنده به حق برای هر مؤمن.

گر به این نکته بها می دهی، بپرس: برجستگانشان در هر روزگار او را می شناسند. ا

تحقیق این سخن را از هر ارمنی!
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ک بزاد، کعبۀ پا که او را در  گوهرآسای وی آن گاه  و اّما مادر 

و همـراه وی از آن جـا بـرون شـد، جمـع انبوه مردمان پرسـیدند: این کیسـت؟ گفت: »او شـیرزادۀ 

من، حیدر است.

او را طهارت یافته و قدسی زادم.«

پدرش نیز او را »َظهیر« لقب داد؛ زیرا دید که وی در کودکی،

ک می رساند. آستین باال می زد و پشت برادران بزرگ تر را به خا

در همان هنگام، تنومند و بازومند و نیرومند بود.

دایه اش او را »میمون« خواند؛ زیرا دید که مبارکی و خوش یمنی همواره با او است.

مثل گوهر پنهان ]در صدف[ بود نزد او و پاسدار برادران شیری اش از مرگ.

به یمن او، پستان دایه نیز که شیر نمی آورد، پرشیر گشته بود.

بـــرادر هم شـــیرش در میـــان بنی  ِهـــالل را چنیـــن می خواندنـــد: »آویختـــه به کودکـــی فرخنـــده بـــا 
طنـــاب.«1

در شب نشینی ها مردان قبیله از او یاد می کردند. این را از آن مردان بشنو!

و این موهبتی بود که در خردسالی به او اختصاص یافت.

و اّما نزد خدا در بلندی ها نامش »علی« است. و این نکته ای است درست و آشکار و تابان.

ایـــن نـــام را خداونـــد از نـــام خویـــش در ازل برایـــش برگرفـــت؛ هماننـــد برگرفتـــن نـــام رســـولش از 

نـــام خـــود.

این موهبتی بود که به پیامبر و وصی او بخشید.

همۀ دانشوران در اسم او اّتفاق نظر دارند؛ اّما در معنای نامش به اختالف رفته اند.

در مقصود و مراد این نام، هر کس چیزی گفته و تیری به هدف نشانده،

آن گاه که به بخشی از آن مقصود دست یافته است.

برخی گفته اند: در نبرد و رویارویی، بر همۀ حریفان چیره گشت و برتری یافت.

گریخت و پایین تر و فروتر می شـد ]= مغلوب می گشـت[؛ پس  که  هیچ حریفی او را ندید، جز آن 

وی برجسته گشت؛

1. ایـن از آن روی بـود کـه یـک بـار نزدیـک بـود آن بـرادر به چاه افتد و علی؟ع؟ در حالی که پایش به طناب خیمه بند شـده 
بـود، خـود را بـه او رسـاند و یـک دسـتش را بـا دهـان و یـک پایـش را بـا دسـت گرفـت و او را نجـات داد. پـس از ایـن ماجـرا، 
ـق المیمـون )=آویختـه بـه کودکـی مبـارک(« لقـب 

ّ
مـادر طفـل، علـی؟ع؟  را »َمیمـون )=مبـارک( نامیـد« و آن طفـل را »معل

داد. بنگریـد بـه: معانی األخبـار: ص 61. )ن.(
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و چون بر دشمنان برتری یافت، »علی« خوانده شد.

بعضی گفته اند: بر پشت پیامبر فراز و باال رفت و بت ها را فروافکند.

و ایـن از آن روی بـود کـه او طاقـت نداشـت پیامبـر را کـه حامـل بـار سـنگین و کوه  »ثهـالن« وحی 

بـود، بر دوش کشـد.

پس بدین سان، به این جایگاه واال رسید.

گروهی نیز گفته اند: چون دارای خانه ای واال در بهشت جاودان همراه پیامبِر برگزیده است؛

]پیامبـری[ کـه خـدای صاحـب عـرش او را بـر نیـکان برتـری داده اسـت، در باغی که می درخشـد 

کنـار جویباران. و در 

پس مرتضی منزلی بلند جای گرفته است.

گفته اند: او در دانش از همگان برتر گشـت و از این روی، در قضاوت سـرآمد  دسـته ای از ایشـان 

همگان بود.

آن که با انتخاب پیامبر به قضاوت نشیند، البّته برتر و واالتر از دیگران است.

پس دوستار آن دانشمند واال باش!

تأویل های قرآن و روایت را فروبگذار و آن چه را آشکار و روشن شده، بگیر ]و رها مکن[!
خداونـد بـا قـرآن، بهتریـن انسـان، پیامبـر، را خطـاب نمـود تا مردمان در نخسـتین نظـر احکام را 

دریابند؛
و پیامبر و وصی او را بشناسند.

به آن دستگیرۀ استوار چنگ زن که هرگز گسسته و جدا نمی شود.
گامی استوار و دلی پایدار بر صراط راه بسپاری، کژ و مژ شدن، با  چنین کن تا بی 

و سالم و درست از آن عبور کنی.
تـا بـه برتریـن جایـگاه بهشـت جـاودان رسـی کـه هـر انسـانی بـه سـوی آن کـه دوسـتش مـی دارد، 

متمایـل می گـردد.
این موهبتی است شایستۀ شکر خداوند که نیکوترین آفریدگار و بهترین پروردگار است؛

باعّزت و جالل است آن پادشاه نیرومند.
پروردگارم! من همان بندۀ توام که از آغاز با فضل و بخشش خویش او را فراپوشانده ای.
گناهانش را بیامرزی. گر توبه کند،  و او به نادانی سرکشی کرده و تو فرمانش داده ای که ا

کنون توبه کرده ام؛ پس گناهان سرکشانه ام را بیامرز! ا

پروردگارم! هیچ ندارم جز والیت احمد و خاندان واالیش:
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آن همتای رسول و وصِیّ آزموده شده در بال، و فاطمه، و حسنین؛ که پیش چشم همگان،

درخشانند و عرش و کرسی خداوند را زینت می بخشند.

آن گاه، علی و فرزندش محّمد و جعفر صادق و موسای هدایت یافته،

و علی و محّمد، آن بخشنده ترین جواد، و علی بزرگوار،

و حسن که نور مهدی را آشکار نمود.

به برکت آنان، جمال دنیا و راحت قبر در سرای باقی،

و امنیت و پوشیدگی در روز برانگیختگی، و سیراب شدن از کوثر جام  نوشان،

و محشورشدن با ایشان در بهشت برین را بهره ام گردان!

کنـــی، نـــه بیمـــی بـــه تـــو نزدیـــک خواهـــد شـــد و  کارت را بـــه همیـــن والیـــت ختـــم  گـــر  ای َطلحـــه! ا

نه هراسی.

هـرگاه مرگـت فرارسـد، طلحـۀ نیـک خواهـی بـود و پـروردگار شـکوهمند جهانیـان این را پاداشـت 

خواهد سـاخت.

رحمت و کفایت پروردگارم، مرا بس است.

همو در مدح امیرالمؤمنین؟ع؟ سروده است:
من هوادار آن کسم که رسول خدا در میان جماعتی انبوه در بارۀ وی فرمود:

کـس جـز مـا در آن جـا َمرکبـی  »بـه زودی در روز قیامـت، مـا پنـج تـن سـواره خواهیـم آمـد و هیـچ 

نخواهـد داشـت.

مـــن از میـــان ایشـــان بـــر بـــراق ســـوار خواهـــم بـــود و از پـــی مـــن پـــارۀ تنـــم فاطمـــه در مســـیر مـــن 

خواهـــد آمـــد.

ــا[ راه هـــای دور را چـــون شـــتری جنگـــی  کـــه ]در دنیـ ــر پایـــش ماده شـــترم، »عضبـــاء«، اســـت  زیـ

درمی نوردیـــد.

پـدرم ابراهیـم بـر شـتری رهـوار قـرار دارد و عّزتمنـد و باشـکوه می آیـد که این شـکوه و عـّزت را از ما 

یافتـه و در برابـر همـگان جلـوه می کند.

برادرم صالح بر ماده شتر خداوند پیشاپیش من در جهان حشر جای دارد.

و علی بر شتری سپید از شتران بهشتی است که سنگینی وصفش آسان نیست.

از فراز سـرم در دسـتان وی پرچم سـتایش ]= پرچمی که سـتایش کنندگان زیر آن جمع می شـوند[ 

خدای یگانۀ سـتودۀ سـپاس دارنده جای دارد.
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بر سرش نیز تاجی چشم نواز از نور است که با دیهیم جواهرنشان دایره گونش می درخشد.

عرصۀ محشر را از نور خویش تابندگی بخشیده است؛ و چه چشم انداز زیبایی!

تاج وصی هفتاد َخم و زاویه دارد که هر پایه همچون ستاره ای درخشان است.

پروردگارم را سپاس فراوان که از مهر او به من، بهرۀ بسیار بخشید.«

گوید: که جان ها فدایش باد _ صلوات اهلل علیه _ ،  نیز در سوگ امام سبط پیامبر 
ای ماهی که تا سر برزد، پنهان شد! از دست دادنت، سوگواری برایم بر جای نهاد.

ای بالهای روزگار! چرخیدنت هیچ  رویداد نیکی ]و روز خوشی[ برایم ننهاده است.

گوارا تواند بود؟ وای بر من! آیا پس از روز حسین، دیگر هیچ لهو و مزاحی برایم 

روز حســـین، روز پراندوهـــی بـــود تـــا مردمـــان بـــه واســـطۀ حســـین، راه هدایـــت آموزنـــد و بـــه 

رســـتگاری رســـند.

گرفـــت[ و شـــرک بـــال و پـــر افکنـــد ]و  بدیـــن ســـان، دیـــن جامه هـــای فاخـــر بـــه تـــن پوشـــید ]و اوج 

گشـــت[. تســـلیم 

صبِح شرک همرنگ شب شد و شِب دین همرنگ صبح.

کـــه مردمـــان بـــه او نامـــه نوشـــتند، شـــتابان آمـــد تـــا بـــه آن مـــردم راه هدایـــت را آشـــکارا  گاه  آن 

نشان دهد.

گزیدنـد، بلکـه ظالمانـه بـه قتـل او و  کنـاره  گزیدنـد. نـه تنهـا  کنـاره  اّمـا چـون نزدشـان آمـد، از او 

آوردنـد. ریشـه کنی خاندانـش روی 

در بیابان نیزه و شمشیر کاشتند و در نبرد با وی شتاب ورزیدند.

یارانش به حمایت از وی برخاستند و شمشیرها و نیزه ها را در آغوش کشیدند.

کـه بـا هـزار برابـر خـود بـه رزم برخاسـتند و در میـان آنـان زخم هـای سـنگین ]و  هفتـاد تـن بودنـد 

فـراوان[ برداشـتند.

سپس همگی به شهادت رسیدند و تیر قضا را که برایشان آماده شده بود، به جان خریدند.

آن گاه، حسین به آن لشکر تاخت و با شمشیرهای پهن رویاروی گشت.

ای غیرت خدا! مبادا به بانگ ها و زوزه هاشان رحم آوری.

سپس تشنه و تنها بازگشت، همچنان که تشنه و تنها رفته بود.

گر دیدار، او را فراخواند؛ و او بانگ زد: همچنان اوج می گرفت ]و پر می کشید[ تا آن که ندا

»خون مرا نیز بریزید؛ که مرا فراخواندند تا به آسمان پر کشم.«
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کردند. این سرش را برید و آن، دستانش را. او را احاطه 

پدرم فدای تشنگانی که رفتند و آب مباح را ننوشیدند!

پدرم فدای روی های زیبا که در صبح زندگی، مرگ به آنان رسید!

پدرم فدای پیکرهای عریانی که جامه ای پر افتخار از خون بر تن کردند!

کرد. سرورانم، ای فرزندان علی! هدایت از فقدان شما اشک ریخت و زاری 

ِحجر اسماعیل و صفا و مروه را غریب و بی رونق ساختید و باعث انس بیابان و ریگزار شدید!

قرآن و َمثانی1 و سوره های بلند فصیح را تنها نهادید.

خداوند نبخشاید آنان را که با شما دشمنی کردند؛ و بر پیروانتان لطف فراوان عطا کند!

و هم در بارۀ امام صادق _ صلوات اهلل علیه _ سروده است:
زمام َمرکب را به سوی بقیع غرَقد بگردان و بر جعفر بن محّمد سالم ده!

و بگو: »ای زادۀ دختر محّمد و وصیش؛ ای نور هر هدایت انکارنشدنی؛

ای صادقی که خداوند به صدقش گواهی داده و گواهی خدای شکوهمند بزرگوار کفایت کند؛ 

گرفته در جاِن هر یکتاپرست؛ ای زادۀ هدایت؛ ای پدر هدایت؛ تو خود هدایتی؛ ای نور جای 

ای زادۀ محّمد! تویی که راه راست والیت خاندان پیامبر را روشن ساخته ای.

ای ششـمین نـور؛ ای نشـانۀ هدایـت! گمـراه اسـت آن کـه به والیت شـما راه نیابـد.« ]مناقب آل 

أبی طالـب: 300/4[

که امیرالمؤمنین _ صلوات اهلل علیه _ را در آن می ستاید: و این شعر او از قصیده ای است 
گاه پیامبر را از میان آفریدگانش برگزید و پیام قرآن را بر عهدۀ وی نهاد. خداوند آ

کتابی روشنگر و نوربخش با سوره های روشن و استوار بر وی نازل کرد.

که تو بشارت بخش هشداردهی.« او را در نور فراپوشاند و به وی ندا داد: »برخیز و هشدار ده؛ 

کـــرد و فریـــب،  گمراهـــی از میـــان رفـــت و ســـردرگمی پشـــت  گشـــت و  پـــس هدایـــْت تابـــان 

شـــد. نفرت انگیـــز 
آن گاه، او علی را وصی خویش ساخت؛ و چه نیکو وصی و سرپرست و یاوری!2

که در معنای آن میان مفّسران اختالف وجود دارد. )ن.( کریم است  1. »مَثانی« در آیۀ 23 سورۀ زمر وصفی برای قرآن 

2. ]مناقـب آل أبی طالـب: 35/2[. وی در ایـن بیت هـا، بـه »حدیـث عشـیره« اشـاره دارد کـه در همیـن کتـاب )278/2-
287( یاد شـد.
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گفته است: ک؟مهع؟  همچنین در قصیده ای در بارۀ امامان پا
پیامبـر بـر شـش و شـش امـام پـس از خویـش تصریـح نمـود. و هـر یـک از آن هـا امامـی اسـت بـا 

برهانـی رهنمـا.

خداوند واال بر او درود فرستد و تا ابد رضوان خویش را بر او فراپوشاند!

گوید: در قصیده ای دیگر 
گفتی: »براثا« خانۀ مریم بوده است. این سخنی است ضعیف با سندهای سست و کژ.

ک بوده است. این سرا از آِن عیسی بن مریم و محّل رفت و آمد پیامبران تابنا

و نیز جایگاه اوصیای پاک بوده است در روزگاران پیشین _ در حالی که حق هم روشن است _ ،

که هفتاد وصی پس از هفتاد رسول، همه نشان سجده در این مکان را بر پیشانی دارند.

گـزارده، امـام مـا علـی اسـت. ایـن نکتـه در روایـت روشـن آمـده  کـه در آن جـا نمـاز  واپسـین وصـی 

است.

نیز در قصیده ای بلند در مدح اهل بیت؟مهع؟ سروده است:
کـــه فرشـــتۀ مقـــّرب خـــدا اســـت و در بلنـــدای ســـاحت قـــدس االهـــی1،  کـــه جبرئیـــل  ــا نبینـــی  آیـ

جایگاهـــی نیکـــو دارد،

کـــه هماننـــد اهـــل  گـــر انصـــاف داری، بگـــو  گویـــد: »ای اهـــل عبـــا! مـــن از شـــمایم.«. ا بـــه آنـــان 

کیســـت؟ بیـــت 

کـه بـر  گرامی تریـن چشـم هایی هسـتند  گام گذارنـدگان بـر زمیـن و  آری؛ خانـدان طـه نیکوتریـن 

آن پلـک می زننـد.

کاران پذیرفتـه شـود و بخشـاییده  کـه بـه برکتشـان توبـۀ خطـا کیـزه ای هسـتند  کلمـات پا آنـان 

گردنـد. گشـته، بـه خـدا نزدیـک 

آنان برکات فرود آمده بر مردمانند که همۀ مؤمنان را فرامی گیرند.

آنان باقیات صالحاتند که هرکس از ایشان یاد کند، پاداش نیکوی دوچندان گیرد.

کـــه هـــرگاه منـــادی بانـــگ اذان دهـــد، بـــر ایشـــان داللـــت می کنـــد و بـــه آنـــان  کنـــد  آنـــان نمازهـــای پا

نظر دارد.

کـه ایـن عبـارت، تحریـف »سـاحۀ  1. در متـن »راحـۀ القصـد« آمـده، ولـی چـون مفهـوم روشـنی نـدارد، بـه نظـر می رسـد 
)ن.(  باشـد.  القـدس« 
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کنانش در امانند و دشمنان از پیرامونش ربوده گردند. آنان حرم امن خدایند که سا

ک گشت. کنار اویند. آنانند کشتی نوح که هر کس از آن بازماْند، هال آنان جلوه گاه خدا و 

آنان درهای رسـیدن به خدا و ریسـمان و دسـتگیرۀ اسـتوار اویند؛ درهایی که همگان را در پشت 

خویـش جای و پناه می دهند.

آنان اسمای حسنای خداوندند که هر کس بخواندشان، اجابت گردد. و مردمان را چه می شود 

که از آنان روی می گردانند؟ ]مناقب آل أبی طالب: 344/1؛ 300/2؛ 453-342/3[

ایـن  بـا  در قصیـده ای  و  بـود  »عونـی شـاعر شـیعه  گویـد:  )األنسـاب ]260/4[(  َسـْمعانی 

گفـت: کـرد و ایشـان را عیـب  یـاد  را  مطلـع، صحابـه 

ایستادن بر ویرانه ها  شأن من نیست ... .

ی صحابه را دشـنام داده، فرمان داد  کـه و کـه چـون عمـر بـن عبدالعزیز شـنید  شـنیده ام 

تـا در مدینـه میـل آهنیـن بـر او زدند و با همان درگذشـت.«

امینـی گویـد: نـام و روزگار و مدفـن عونـی بـر َسـْمعانی پوشـیده مانـده اسـت. آن قصیـدۀ 

کـه از او نـزد  نونیـه از آِن ابومحّمـد عبـداهلل بـن عّمـار برقـی، یکـی از شـاعران اهـل بیـت، اسـت 

ی خواندنـد. پـس او فرمـان داد تـا زبانـش را بریـده،  متـوکل سـعایت نمـوده، نونیـه اش را بـرای و

یداد به سـال  ی شـد و پـس از چنـد روز درگذشـت؛ و ایـن رو دیوانـش را بسـوزانند. ایـن کار بـا و

245 بـود. ایـن ابیـات از آن نونیـه اسـت:
کفـــر و ایمـــان نهانشـــان را  ـــا  ـــا وی آزمـــود ت ـــد دل هـــا را ب کـــه خداون ـــی علیـــه الســـالم[ اســـت  او ]=عل

ـــوه دهنـــد. جل

کرد تا هیچ کس در فضیلت دّومین او نباشد. او است که خداوند واال حکم 

جماعتی که خواستند تا حّق شما را پایمال کنند، در خشم و کیفر خدا گرفتار شدند.

آنان حّق شما را انکار نکردند، مگر با انکار آیه ها و قرآن نازل شدۀ خداوند.

گذارید؛ که آنان همتایان پیامبرند و شما همتایان او نیستید. این حق را به اهل بیت وا
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32. ابن  َحّماد َعْبدی
)1(

کار است؟ تنها امیدم به تو است. هال به سلطان عشق بگو: چه کنم که معشوق جفا

َکَشم ]و دم برنیاورم[؟ آیا سوز دل نهفته ام را امروز نزد تو آشکار سازم یا صبورانه درد 

ک خواهد انجامید. ک خواهم شد؛ و بی تردید عشق پوشی به هال گر بپوشانم، هال ا

کارم سـخت  گر خواهی همه را پوشـانم،  که ا پس پاره ای از رازم را برگیر و پاره ای را می پوشـانم؛ 

خواهد شد.

مرا هیچ سوز عشقی نبود و شب تا صبح بی غم عشق شب را صبح می کردم.

تا آن که آهووشی مرا به عشق فراخواند؛ همان که همه در وصفش سرگشته  و مدهوشند.

کـه او از خـودش  گـر جمـاْل او را ببینـد، آزادانـه اعتـراف می کنـد  کـه ا همـان زیبـاروی بی ماننـد 

زیباتـر اسـت.

کـــه خداونـــد هـــر چـــه  کـــه او را در زیبایـــی یگانـــه آفریـــد! شـــگفتی نورزیـــد؛  منـــّزه اســـت خداونـــدی 

کنـــد. خواهـــد، 

گر آن جمال در وی نبود، چنین شتاب  که ا کردم؛  مرا خواند و درنگ نکردم و شتابان اجابتش 

نمی کردم.

کردنی است. کارهایی فدا جانم را همراه هر چه داشتم، فدایش کردم. جان و مال در چنین 

سی سال با او یار شدم و شبانگاهان تار را با خورشید رویش هم آغوش گشتم.

کرد یا کسی زبان به نکوهش او گشود، گوش بر آن بستم. هرگاه دشمن او را سرزنش 

گذشـت تـا پیـری مـن نمـودار و سـپیدی مـو آشـکار گشـت، همچنـان کـه شـعاعی آویختـه از پرتـو 

آفتـاب چهـره بنماید.

بـه عمـد، وصـل مـرا بـه جفـا گردانـد و هرگـز گمـان نداشـتم کـه چنیـن هجرانـم را برگزینـد و از من 

روی بگرداَنـد.
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که دیگر  گیر!« و سـوگند سـخت خورد  کوشـیدم تا به وصلش رسـم و او گفت: »عشـق تازه  اّما باز 

وصـل مرا نخواهد پذیرفت.

کـه هـوای نبـردگاه از غبـار سـّم  گریـزد، حـال آن  کـه همـاورد حیـدر از وی  گریخـت، چنـان  از مـن 

سـتوران تیـره شـده باشـد.

کـه شمشـیر در دسـت داشـت و مـرگ از  کـه مشـرکان او ]= علـی[ را دیدنـد، در حالـی  همـان روز 

شمشیرش جاری بود و می بارید.
کـه ]مـرگ در آن[ بـه آهسـتگی حرکـت  کوهـی  ک[ چـون مـار  شمشـیری اسـت ]سـخت خطرنـا

بـر صخـره. می کنـد هماننـد حرکـت مورچـگان 
گوید، کوه »رضـوا« و »َیذُبل« از او به  چـون از نیـام بیـرون آیـد و در میانـۀ میدان نام و نسـبش را وا

لرزه افتد.
ک بر دهانش کشـید و عمرو بـن وّد بر زمین  ک افتاد و خا خ بـه خـا بـا همیـن شمشـیر، مرحـب بـا ر

افکنده شد،
و با او اسالم پس از کژی راست و برپا گشت و دین مستقیم کمال یافت.

گوید: که  تا آن جا 
ـــا ضربـــه اش نوفـــل1 در یـــک دم  کـــه ب ـــر زمیـــن افکننـــدۀ آن هـــا[ دلیـــری  او اســـت زننـــدۀ ســـرها  ]و ب

جـــان ســـپرد. 
کـــه آشـــکارا در افـــق آســـمان تکبیـــر و تهلیـــل  و جبرئیـــل امیـــن بـــه آســـمان ها فـــراز شـــد، حـــال آن 

ســـرداده بـــود.
غسـل  و  لحـد  در  گذارنـده اش  ک  خـا بـه  و  او  همتـای  و  غدیـر  روز  در  مصطفـی  بـرادر  اسـت  او 

دهنـده اش.
خورشید برای او بازگردانده شد، در حالی که وقت فضیلت نمازش گذشته بود.

پـس او نمـاز گـزارد و خورشـید بـا شـتاب بـه سـوی غرب فروافتاد؛ گویا شـهابی اسـت که به سـوی 
شـیاطین روان می شود.

مگر احمد ایستاده بر جهاز شتران، در حضور مردمی که فرود آمده بودند، در بارۀ او نگفت:

ـــر پرســـی، جبرئیـــل برایـــم پیـــام  گ ـــرادر مـــن اســـت؛ و ایـــن را ا ـــی ب ـــه تنهـــا عل »از میـــان همـــۀ صحاب

آورده اســـت.

یِلـد در جنـگ بـدر؛ و دیگـری نوفـل بـن عبـداهلل در  1. دو نوفـل بـه دسـت امیرالمؤمنیـن بـه قتـل رسـیدند: یکـی نوفـل بـن ُخَو
جنـگ خنـدق. بنگریـد بـه: اإلرشـاد: 1/ 69 و 102. )ن.( 
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پـس از مـن، بـه فرمـان خـدا، علـی خلیفـه و وصـی من بر شـما اسـت؛ و علی ]صاحب اختیار اسـت 

کند. و[ هـر چـه خواهد، 

هـال سـرپیچنده از او همچـون سـرپیچنده از محمـد اسـت؛ و هـر کـه از مـن سـر پیچـد، از خـدا سـر 

پیچیـده؛ و حـق را خالصـه وار می گویـم.

هـــال جـــان او جـــان مـــن اســـت و جـــان مـــن جـــان او. ایـــن در وحـــِی نـــازل شـــدۀ خداونـــد تصریـــح 

شـــده اســـت.

هال من در میان شما شهر دانشم و علی برای هر که خواهد درآید، دروازه است.

کند.« که از همگان در قضاوت به حق سر است و به عدل داوری  هال او موال و ولی شما است 

گونـــه خواهـــد،  کـــه در میـــان مـــا هـــر  گشـــتنش خشـــنودیم و او اســـت  کـــم  گفتنـــد: »بـــه حا همـــگان 

حکـــم نمایـــد.«

کاروان فراز  کند: روزی به سوی یثرب می رفت و  کفایتتان  که  گویم  نشان دیگری از فضل وی 

و فرود راه را پشـت سر می نهادند.

همگان تشنه بودند. در َدیری که آن جا بود راهبری پردانش و کامل ایستاده پدیدار شد.

علی او را از دور با بانگی بلند فراخواند. وی چنان هراسید که نزدیک بود از فراز دیر فروافتد.

کانه سر کشید. علی به او گفت: »ای پارسا! نزدیک تو آبی هست؟« از همان فراز بیمنا

کوهسـتانی بـا صخره هـای  کجـا آب یافـت شـود حـال آن کـه سـرزمین  مـا  پاسـخ داد: »ایـن جـا 

]سـخت[ و نفوذناپذیـر و سـنگالخ اسـت.
گزیز آبی می جوشد؛ اّما در انجیل آمده که در نزدیکی ما در دو فرسنگی نا

ک یا وصی برگزیدۀ پیامبر تواند دید.« که آن را تنها پیامبری پا
گشـت و به جسـت و جوی آب برآمد. و راهب آن دیر با چشـم خویش او را  علی با نام خدا روان 

دنبال می کرد.
آتـش تشـنگی در  گرفتـه،  را  کـه سـواران پیرامـون مرکبـش  کـرد، حـال آن  پـس جایـی درنـگ 

بـود. شـعله ور  جانشـان 
بـه آنـان گفـت: »ای جماعـت! آن جـا که خواهید، همین جا اسـت. هر که می خواهد آب نوشـد، 

ایـن جـا فرود آیـد و زمین را بکند!«

ساعتی از کندن زمین گذشت و به صخره ای سخت رسیدند که از جای خود تکان نمی خورد.

ـــا علف هـــای خـــرد و الـــک شـــده، ریختـــه  گـــدازۀ طـــال ی ـــا روی آن  گوی کـــه  ـــرد و صـــاف  ِگ صخـــره ای 

باشـــند.

)199(
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گفت: »آن را برگردانید!« همه کوشیدند و صخره هیچ تکان نخورد.
کارش ناتـــوان و حیـــران  کـــه مـــردان، در  گفتنـــد: »ای علـــی! ایـــن صخـــره ای اســـت صـــاف  همگـــی 

شـــوند.«
کـرد ]و هنـوز پاییـن نیامـده بـود[؛ پـس  کـه خـم شـود، تنهـا دسـتی دراز  و از پشـت زیـن، بـی آن 

فروغلتیـد. سـنگ 
پـس آن را همچـون چوبـی در دسـت کسـی کـه آتـش جهانـد، کنـار افکنـد. پس آبـی گـوارا و روان 

پیـش چشمانشـان پدیدار گشـت.
سـپس آنـان را آب نوشـاند تـا سـیراب شـدند. پـس سـنگ را بـر جای خـود نهاد، بی آن که خسـته 

و رنجور شـود.
چون راهب این را دید، شتابان از دیر فرود آمد و نزد همگان دستان علی را بوسید.

که تو همان آلیا هستی؛ و این را می دانستم.« پس در حضور آنان اسالم آورد و گفت: »باور دارم 

این قصیده دارای 104 بیت است.

)2(
گوید: در قصیده ای به مدح امیرالمؤمنین _ صلوات اهلل علیه _ پرداخته، 

کارهـا  کـه بـه همـۀ  کـه مـرد ]ایـن میـدان[ تویـی  ای جوانمـرِد روز غدیـر! بـه هسـتی ات سـوگند 
سـزاواری.

تـو بـرادر آن کسـی کـه از همـۀ مـردم برتـر اسـت هسـتی. و تـو در ماجـرای مباهلـۀ آن پیامبر بشـیر، 
جـان اویی.

ک پیامبر؛ و پدِر شّبر و ُشبیر. تویی همتا و داماد پا
تو آن مردی که به دنیا اعتنا نکرد؛ و در این ویژگی همانندی ندارد.

تو همانی که برایش چشمه ای برآمد و همچون گردن شتر فوران کرد.
َرم! 

َ
پس بشارت گری شتابان بیامد و مژدۀ آن جوشش را داد. علی گفت: »مژده ده ای بشارت گ

کردم در راه خداوند عّزتمند توانا.« که آن را وقف و مباح 
همو بود که می گفت: »ای دنیا! کسی جز مرا بفریب؛ که فریفتگی در من راه ندارد.«

با همسرش بر همۀ آزارها شکیب ورزیدند و به بهترین فرجام صبوران رسیدند.
اّم  َایَمن گوید: »هنگام گرمای نیمروز نزد زهرا رفتم.

چون نزدیک شدم، صدای دستاس را شنیدم، بی آن که کسی بگرداندش.
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بر آستانۀ در شدم و آن را با جوش درون کوفتم؛ اّما هیچ صدایی نشنیدم.

نزد مصطفی رفتم و گفتم که چه ماجرای وحشت انگیزی دیده ام.

مصطفی گفت: ›شکر پروردگاری را که سزاوار است کرم و نعمتش را بر فاطمه تمام کند.

خداوند صاحب بخشش فراوان، او را خسته یافت؛ پس خواب را بر وی چیره ساخت.

نـزد پیامبـر  از  از شـادمانی  را بگردانـد.‹ پـس سرشـار  تـا دسـتاس  گردانـد  را مأمـور  و فرشـته ای 

بازگشـتم.«

ک پیراسته در آسمان پیمان همسری بست. همو بود که به فرمان پروردگارم با فاطمۀ پا

خداوند َمهر او را یک پنجم زمین با همۀ کرامت ها و نعمت هایش قرار داد.

این بهترین مرد است و آن بهترین زن؛ و این بهترین َمهر.

گاه خبر داده است. دو پسرش نیز سرآمِد همۀ آفریدگانند؛ و این را خدای ریزبین آ

خداونْد از میان پاداش ها دوستی ایشان را پاداش تبلیغ رسالت پیامبر قرار داده است.

توضیح
از  شـده؛  اشـاره  امیرالمؤمنیـن؟ع؟  فضیلت هـای  از  مجموعـه ای  بـه  قصیـده،  ایـن  در 

جملـه:

کردیــم؛ و نیــز ماجــرای  کتــاب )112/3-125( بــدان اشــاره  کــه در همیــن  1. حدیــث بــرادری 

ک شمرده شده است. که در آن، به تصریح قرآن1، علی نْفِس پیامبر پا مباهله 

ی،  و از  نقـل  بـه  و  الموافقـه؛  در  ابن  َسـّمان  حافـظ  چشـمه«.  »جوشـش  حدیـث   .2

کـه عمـر  کرده انـد  ِضـره: 228/2 ]183/3[( بـا ذکـر سـند روایـت  یـاض الّنَ محّب الّدیـن طبـری )الّر

ی زمینـی  ی باشـد[. سـپس و گـذار نمـود ] کـه درآمـدش در اختیـار و زمیـن ینبـع را بـه علـی وا

گاه آبـی بـه  کـه نـا کنـارش خریـد و در آن، چشـمه ای حفـر نمـود. در حـال حفـر آن بودنـد  را در 

ی  گـردن شـتر از آن بیـرون جهیـد. نـزد علـی آمدنـد و او را بدیـن خبـر مـژده دادنـد. و پهنـای 
کـرد.2 فرمـود: »وارث را مـژده دهیـد!« سـپس آن چشـمه را در راه خـدا وقـف 

1. در ایـن فرمایـش خـدای تعالـی: »پـس بگـو: بیاییـد تـا بخوانیـم پسـرانمان و پسـرانتان و زنان مـان و زنانتـان و خودمـان و 
کنیـم و لعنـت خداونـد را بـر دروغگویـان نهیـم.« )آل عمـران/61( خودتـان را؛ آن گاه دعـا و زاری 

2. این حدیث با همین لفظ در کتاب اإلمام علی بن أبی طالب؟ع؟ تألیف شیخ محّمدرضا مصری )ص17( یافت گردد.
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کسـی نـزد  کـه  گویـد در خبـر آمـده  ابن ابی الحدیـد )شـرح نهـج البالغـه: 260/2 ]290/7[( 
جـاری  چشـمه ای  ی،  و زمیـن  در  کـه  داد  خبـر  او  بـه  مژده ِدهانـه  و  آمـد  امیرالمؤمنیـن؟ع؟ 
برجوشـیده اسـت. او فرمود: »وارث را مژده ده! وارث را مژده ده!« و این سـخن را تکرار نمود. 

کـرد و همـان لحظـه وقفنامـه اش را نوشـت. سـپس آن آب را بـر فقیـران وقـف 

َحَمـوی )معجـم البلـدان: 256/8 ]450/5[(؛ َسـْمهودی )وفـاء الوفـاء: 393/2 ]1334/4[(؛ و 
جز آن دو به موقوفات و خیرات امیرالمؤمنین در زمین ینبع اشاره نموده اند.

3. ایـن سـخن امـام؟ع؟ را گروهـی از حافظـان با ذکر سـند روایت نموده انـد: »ای دنیا! جز 
کتاب )319/2( به این سـخن اشـاره شـد. مرا بفریب.« در همین 

گرداننـده«. حافظـان بـا ذکـر سـند، بـا لفـظ ابـوذر  کـردن آسـیاب بـدون  4. حدیـث »آرد 
کـه در خانۀ  کـه رسـول خـدا؟ص؟ او را فرسـتاد تـا علـی را فراخواَنـد. ابوذر دید  ِغفـاری، آورده انـد 
او آسـیابی آرد  می کنـد و کسـی کنـارش نیسـت. ایـن را بـه پیامبـر؟ص؟ خبر آوْرد. ایشـان فرمود: 
کـه در زمیـن می گردنـد و بـرای یـاری آل  کـه خداونـد را فرشـتگانی اسـت  »ای ابـوذر! آیـا ندانـی 

گماشته شده اند؟«1 محّمد؟ص؟ 

کتـاب )315/2-319؛ 20/3( یـاد  کـه آن را در همیـن  5. حدیـث زناشـویی زهـرای صّدیقـه 
نمودیم.

پـاداش رسـالت او اسـت و تفصیـل آن در  کـه دوسـتی آل محّمـد؟ص؟  6. ایـن حدیـث 
گذشـت.  )311-306/2( کتـاب  همیـن 

)3(
که 27 بیت دارد، در مدح امیرالمؤمنین؟ع؟ سروده است: در قصیده ای 

گردان و شیطان را به خشم آور تا در حشر و رضوان، رضامندی به تو داده شود. خدای را خشنود 

ِضـره )223/2 ]177/3[(؛ الّصواعـق المحرقـه )ص105  الّنَ الّریـاض  1. وسـیلة المتعبدیـن فـی سـیرة سـید المرسـلین؛ 
أبی طالب؟ع؟تألیـف شـیخ  بـن  اإلمـام علـی  و  رأیـت )8/1(؛  مـا  الّراغبیـن )ص158(؛ أعجـب  ]ص176[(؛ إسـعاف 

)ص18(� محّمدرضـا 

145/4

)202(



217 32. ابن َحّمرد َعْبدی

کننـدۀ قـرآن واجـب  کـه والیتشـان بـر هـر تـالوت  گـردان  کسـانی خالـص  والیـت خویـش را بـرای 

اسـت.

یعنی: خاندان محّمد که بهترین آفریدگان و واالجایگاه ترین ایشان نزد خداوندند.

همانان که استواری دین و دنیا بر آن ها است چرا که ارکان آن  دو گشته اند.

کـه هـرگاه مؤمنـی بـه صفـا و خلـوص هوادارشـان باشـد، فـردای قیامـت از هـر مایـۀ بیـم  همانـان 

امـان خواهـد یافـت.

همانان که فرمانبرشـان از خدا فرمان می برد و سـرپیچنده از فرمانشـان از فرمان خدای رحمان 

سر می پیچد.

ایشانند صراط مستقیم که دوستی شان در روز قیامت کفۀ ترازوی اعمال را سنگین می کند.

خداوند ایشان را برای آزمودن آفریدگانش میان گمراهی و هدایت مایۀ تمایز ساخته است.

آنـان شـریعت را نـگاه داشـتند و بـه حفظـش برپـا خاسـتند و آن  را از باطـل و بهتـان ]و بدعـت[ 

پیراسـتند.

کرده؛ پس از قرآن سخن بشنو! قرآن فرمان بردن از آنان را بر همگان واجب 

در روایت هـای پیاپـی نیـز آمـده کـه محمد، ما را به دوسـتی و پاسـداری از ایشـان وصیت فرموده 

است.

َکَفْش به تسبیح آمد تا بیانگر صدق او باشد. کسی که سنگریزه های سفید در 

کسی که خداوند در همۀ دانش ها بر وی کتاب را فروفرستاد تا خود، برهان و حّجت گردد.
کامل گردد. کسی که به همۀ جهان نصب وصّیش را در روز غدیر، ابالغ نمود تا دین 

کیست که روز غدیر برایش چنان فضیلتی است که هیچ کس را یارای انکار آن نباشد؟
غ بریان را با پیامبر خورد و کسی نمی تواند این فضیلت را مردود شمارد؟ کیست که مر

کـه بـا شایسـتگی از میـوۀ چیـده شـدۀ بهشـت خـورد و پـروردگارش بـه وی انـاری هدیـه  کیسـت 
کرد؟

کـه پـروردگار واالیی هـا سـورۀ هـل أتـی را در شـأن وی نـازل فرمـود و حـور العیـن و غالمـان  کیسـت 
بهشـتی را پـاداش وی سـاخت؟

کیسـت کـه احمـد افتخارهایـی را برایـش برشـمرد کـه پـروردگار واالیی هـا بـه هیچ انسـان دیگری 
نداده اسـت؟

همو که هوادارش نباشـد مگر زادۀ زنی نجیب که حّق شـوهر نگاه داشـته، حریم خدای رحمان 

را پاس داشته باشد.
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)4(  
گوید: امیرالمؤمنین _ صلوات اهلل علیه _ در روز غدیر را چنین مدح 

ای عید روز غدیر؛ با شادمانی و سرور بازگرد!
در تو بود که علی امیر همۀ امیران شد.

همان روز که جبرئیل از خدای شنوای بینا پیام آورد؛
کنارۀ این آبگیر فرود آی؛ و گفت: »ای احمد! بر 

گر نرسانی، به وظیفۀ پیامبری ات برنخاسته ای.« و این پیام را برسان؛ که ا
پس پیامبر همگان را فرود آورد و بر فراز جهاز شتران شد.

گاه، فرمانی رسیده، و فرمود: »از جانب خدای باریک بین آ
که علی را پس از رفتنم از دنیا، جانشین خود گردانم.

پس با او بیعت کنید؛ که در جهانیان همانندی ندارد.
امام هر امام و موالی هر بزرگ است.

راهی است به سوی هر هدایتی و نوری است فراز همۀ نورها.
پس از من، حّجت خداوند بر انکارورزان کفرپیشه است.

ک از نسل اویند پس شمار آن ها شمارۀ ماه های سال است. پس از وی نیز حّجت های تابنا
صفات و نشانه های ایشان در آیات قرآن برای یادگران فراوان آمده است.

نیز نام هاشان در کتاب های آسمانی موسی و عیسی و زبور نگاشته شده است.
در لوح محفوظ هم نامشان در یک سطر میان نگاشته ها می درخشد.

فرشتگان پروردگارم به دیدار آن روند که نیکو زیارت شده ای است!«
گواه گرفت. کرده بود،  سپس خدا و همۀ حاضران را بر آن چه اعالن 

پس هر که در خم حضور داشت، از آن جماعت برخاست؛
و با او دست بیعت دادند؛ اّما دل هاشان با او مخالف بود.

خدا می داند در سینه هاشان چه پنهان کرده بودند!

)5(
نیز در مدح او _ صلوات اهلل علیه _ سروده است:

علی را جز برادرش محّمد در میان همۀ جهانیان نظیری نباشد.1

ِضـره: 164/2 ]108/3[( از انـس بـن مالـک، از رسـول  1. اشـاره دارد بـه روایـت حافـظ محّب الّدیـن طبـری )الّریـاض الّنَ
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کردنـد، علـی در بسـتر  کشـیده بودنـد و قصـد جـان پیامبـر  کـه قریـش بـه سـرعت شمشـیر  آن گاه 

فدایـی او شـد.

گفتند: در طائف با او به نجوا پرداخت و یارانش که آن جا حضور داشتند، به وی 

»نجوایـت بـا علـی بـه درازا انجامیـد!« پیامبر در پاسخشـان سـخنی ]حق[ فرمود کـه باطل در آن 

راه نداشت: 

گاه با وی راز می گفت!« »من نبودم که با او نجوا می کردم؛ بلکه خدای عزیز آ

کنار آبگیر غدیر نیز فرمود که علی پس از او جانشین و امیر است. بر 

کینه لبریز  نیز همۀ درها به سـوی مسـجد، جز در خانۀ علی را بربسـت؛ و در نتیجه، سـینه ها از 

شد.

در بارۀ علی سخنان زشت بسیار گفتند و بدخواهی ها برای او جنبیدن گرفت.

پیامبـر فرمـود: »از علـی چـه می خواهیـد؟ _ در حالی که هم سخنشـان را می شـنید و هم کارشـان 

را می دیـد. _

من درها را نبستم؛ بلکه خدای فرمان دهندۀ توانا چنین کرد.

ای مردم! من از فرمانی پیروی کردم که خدای مهرورز آمرزگار به من وحی فرمود.«

همین ماجرا داللت دارد که تنها علی یاور و پشتیبان پیامبر بوده است.

)6(
گفته است: در قصیده ای بلند، در مدح آن امام _ صلوات اهلل علیه _ 

گـر بخواهنـد خـوارت  کـه ا کـن؛  خداونـد بـه احمـد فرمـود: »بـه قریـش ایـن پیـام والیـت را ابـالغ 

کننـد، مـن پنـاه و پشـت تـو خواهـم بـود.

گر این خبر را از من به آنان نرسانی، گویی هیچ به وظیفۀ تبلیغ و امانت عمل نکرده ای.« ا

حاجیان را در غدیر خّم فرود آورد و علی را آورد و همۀ مسلمانان را ندا درداد،

سپس دست علی را در برابر مردم باال آورد تا آن گاه که همۀ حاضران به روشنی آن را دیدند.

که این دست را فراز برد! که دستش فراز رفت و آن  گرامی است آن  چه 

در حالی که همگان به سخنش گوش سپرده بودند و آن را می شنیدند، به ایشان فرمود:

خـدا؟ص؟: »هیـچ پیامبـری نیسـت کـه از میـان اّمـت خـود نظیـری نداشـته باشـد؛ و نظیر من علی اسـت.« دیگـر حافظان 
کرده انـد. نیـز ایـن خبـر را روایـت 
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کنندۀ دَین ها است. »هال این برادرم و وصی برحّق و انجام دهندۀ وصایای من و ادا

گواه باشید! هال هر که من موالی اویم، این هم موالی او است. 

خداوند دوستار و هوادار علی را دوست بدارد؛ و دشمنانش را دشمن بدارد!«

از ابن عبداهلل1 روایت شده است: »ما مؤمنان را با علی می شناختیم.

هر که علی را دوست می داشت، مؤمن می شمردیم؛ و منافقان را

کـه بـه علـی ایـراد و  بـا دشمنی شـان بـه علـی می شـناختیم. مـرگ بـر آن هـا بـاد! آنـان را چیسـت 

اعتـراض داشـتند؟«

از جملۀ سخنان انصار که گفتار دانایاِن آزموده است، این بود:

»با دشمنی به علِی راهنما، نفاق منافقان را می شناختیم و بدان یقین می یافتیم.

)7(
نیز در قصیده ای، او _ صلوات اهلل علیه _ را چنین مدح نموده است:

روز غدیر برترین و واالجایگاه ترین روز در اسالم است.

روزی است که خداوند امام ما را تعیین فرمود؛ یعنی: وصی پیامبر، امام هر امام.

پیامبر زیر درختان سایه گستر خّم، دست وصی را برافراشت و به همگان فرمود:

که من موالیش هسـتم، این نیز موالی او اسـت. و این سـخن بر پایۀ وحی از جانب خدای  »هر 

عزیِز بس دانا است.

تـــا زنـــده ام، او وزیـــر و همـــراه مـــن در حکومـــت بـــر شـــما اســـت؛ و هـــرگاه درگـــذرم، جانشـــین مـــن 

خواهـــد بـــود.

گوار فرود آور!« که را به والیتش ایمان آورد، دوستار باش؛ و بر دشمنش مرگی نا پروردگارا! هر 

در ایـن حـال، دسـتان مـردان بـرای بیعـت هجـوم آوردنـد کـه در آن بیعت، کمال دیـن و انعام ]و 

بخشـش خداونـد به بنـدگان[ بود.

)8(
ی در مدح آن امام؟ع؟ است: این ابیات از دیگر قصیدۀ و

کـه تحّقـق  کـه بـه نـّص تکیـه می کنـد، باطـل سـازی و اجماعـی را  کسـی را  خواسـتی دلیل هـای 

نیافتـه، تأییـد نمایـی!

کتـاب )182/3(  کـه در همیـن  کرده انـد؛ چنـان  1. مقصـود جابـر بـن عبـداهلل انصـاری اسـت. حافظـان ایـن خبـر را روایـت 
گذشت.
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آیا این سخن راست پیامبر را در روز غدیر نشنیده ای که آشکارا اعالن کرد:

که از او فرمان نبرد!« »هال این ولی شما است؛ از وی فرمان برید؛ و وای بر هر 

نیز به او فرمود: »به این مقام خرسند باش که نسبتت با من همانند هارون است با برادرش!«

کـه خواهـان و در جسـتجوی دانـش اسـت، تـو دروازۀ شـهر دانـش مـن  و بـه او فرمـود: »بـرای هـر 

هستی!«

و نیـز بـه شـمایان فرمـود: »علـی در قضـاوت سـرآمد شـما اسـت.« و همـه قضـاوت و رأی او را پـی 

می گرفتنـد.

کنـد. پـس  کـه او آن را ابـالغ  در روز ابـالغ سـورۀ َبـراءت خداونـد _ یـادش بـزرگ بـاد _ تصریـح نمـود 

مبـادا فریفته شـوی!

کـه خاشـعانه بـه دعـا  خـدا در قـرآن، ضمـن ماجـرای مباهلـه، او را جـان پیامبـر خوانـده، آن گاه 

پرداخـت.

روز پیمان برادری هم پیامبر به او فرمود: »امروز برادر تو منم؛ پس با من سرافرازی یاب!«

غ بریان آوردند، او با زاری خدا را چنین خواند: که برای رسول خدا مر نیز روزی 

»پروردگارا! دوست داشتنی ترین آفریده ات را بفرست تا با هم این غذا را بخوریم.«

و هنوز پیامبر، دعایش را به پایان نبرده بود که علی بر در آمد و بازگردانده شد.

سـه بـار ایـن ماجـرا تکـرار گشـت و هـر بـار چـون علی بـر کنار در می آمـد، آن فـرد او را می رانـد و او ]از 

درون شـدن[ بـاز می ماند.

سرانجام خود پیامبر او را ندا داد: »درون بیا؛ که مّدتی نزد من نیامدی، ای پهن پیشانی!«

که سه بار آمده و آن کس او را راه نداده است. علی به او خبر داد 

پیامبر با آن فرد ترشرویی کرد و به رفتاری که با برادرش علی داشته، اعتراض نمود.

گرفتار گشت و لکه هایش همواره بر چهره اش پیدا بود. از این روی، آن فرد به پیسی سخت 

پس چرا کسی جز آن را که پروردگارتان انتخاب کرد، و ویژه خود ساخت برگزیدید؟

چگونه آن اجماع کینه ورزان یا آزمندان با این دلیل های آشکار برابری تواند کرد؟

)9(
گفته است: و هم در قصیده ای در مدح ]آن امام؟ع؟[ 

ای پرسنده در بارۀ حیدر، مرا درمانده کردی؛ چرا که سزاوار پاسخ گفتن به آن نیستم.
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خداوند او را به نام خود، علی نامید؛ پس وی در ُعلّو و بلندی، سر به آسمان سایید.

خداوند او را از میان همگان برگزید و نشان و رهنمون راه هدایت ساخت.

خدا از همۀ مردمان در روز غدیر پیمانی استوار برای وی گرفت.

کـه مصطفـی میـان یارانـش پیونـد بـرادری بسـت، وصـی خـود را بـرادر و همتـای  آن روز هـم 

سـاخت. خویـش 

که از جوزا و عیوق برگذشت. راه را از بیراهه جدا ساخت؛ پس چندان باال رفت 

پس فرشتگان آسمان به فرمان آن که پیامشان داد، او را »حیدر فاروق« نامیدند.

او پیـش از همـگان نـدای احمـد را اجابـت نمـود و آن چه را در بارۀ وی رسـیده بود، تصدیق کرد؛ 

پس »صّدیق« خوانده شـد.

گر دیگری اّدعای این لقب ها را دارد، برای تأیید سخنش شاهدی بیاورد. ا

م از 
ّ
ــل ــح و مس ــی صحی ــه طریق ــه ب ک ــم؟ص؟  ــر اعظ ــح پیامب ــخن صری ــه س ــروده، ب ــن س در ای

کــه علــی، صّدیــِق ]= سراســر راست ســخن و راســت کردار[ ایــن  ایشــان رســیده، اشــاره دارد 

کتــاب )312/2- اّمــت و فــاروِق ]= جدایی ســاز حــّق و باطــل[ آن اســت. ایــن ســخن در همیــن 

314؛ 187/3( گذشت.

)10(
در قصیده ای دیگر، آن امام _ صلوات اهلل علیه _ را چنین ستوده است:

ای سـوار مرکـب نیرومنـد کـه تیزتـک و باشـتاب مـی دود، حال آن که شـوق، سـرعت و شـتابش از 

او بیشـتر است.

که از او دریغ نمی شود! که آرزویی در غری ]= نجف[ دارد  گام بردارنده ای هستی  چه مرِد 

آن جا خورشیدی از هدایت و نوری از امامت و والیت بر تو می تابد.

قبـری آن جـا نهفتـه کـه نـور هدایـت در او جـای دارد؛ مـردی راهنمـای با اندامی سـتبر و پیشـانی 

پهن.

قبری که پیش از درآمدن برآن از عطر نسیمش و پرتو نورش به سوی آن راه می توان یافت.

قبری که ساحتش بهار مؤمنان است و قلب هاشان همواره به سوی او پر می کشد.

قبری که رضوان و آمرزش و ایمان و فضیلت از آن انتظار می رود.
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قبـری کـه در کناره هایـش همـۀ مناسـک فراهـم اسـت؛ از ایـن روی، فرشـتگان آسـمان به سـوی 

او آهنـگ حـج می کننـد.

برخی از فرشتگان خاضعانه در برابر فضیلت او ایستاده، بعضی در سجده و گروهی در رکوعند.

کش را ببوس. چون به آن جا رسیدی، با اشک جاری و قلب شکسته خا

گواه است و شنوا! کارم را می بیند و سخنم را  که  و بگو: »سالم بر تو ای موالیی 

ای آن که سود و زیان می بخشد! به قصد دیدارت درودگویان و دوستارانه آمده ام.

که عشـق تو آن روز پیشـاپیش من به سـوی تو راه خواهد سـپرد  کنی؛  تا در روز قیامت شـفاعتم 

کرد. و شـفاعت خواهد 

شـگفتا از کوردالنـی کـه والیـت تـو را درنیابنـد، حـال آن که والیتت چون خورشـید طلـوع کرده نور 

می افشـاند و می درخشد.

گویا اینان سخن خدای قاهر را در قرآن، در بارۀ تو نشنیده و نفهمیده اند:

»آیا آن که به حق راه یافته و نجات می بخشد، برای پیروی سزاوارتر نیست؟«

کنـد، رانـده و  کـه خواهـد بـدان تجـاوز  کـه دروازه ای دارد و هـر  مگـر وی همـان حصـاری نیسـت 

سـرکوب شـود؟
همان دروازه که باطن نهانش رحمت است، ولی ظاهرش عذاب بس ناهنجار؟

آنـان پـس از پیامبرشـان از سـر نادانـی راه هدایـت را وانهادنـد و در کوردلـی بـه حیرت و سـرگردانی 
افتادند.

کجا می توان به افتخارهای مردی دست یافت که در شیرخوارگی سرور همگان گشت؟
که آنان خوار و فروتر از او بودند. به خدا سوگند! آن وصی از سِر ذّلت از پای ننشست؛ 

اّما خواست بر آنان حّجت را تمام کند حجتی که دلیل هایش قابل رّد نباشد.
کـه در بـارۀ آن از ایشـان سـؤال  در روز غدیـر، بـه وی نـارو زدنـد و بـه او وفـا نکردنـد و عهـدی را 

خواهـد شـد، ضایـع سـاختند.
ای مایـۀ تقسـیم آتـش! بـه عشـقت سـوگند یـاد می کنـم، هماننـد مؤمنـی کـه هـوادار ]و شـیعۀ[ تو 

است:
کشـیده شـده ای. ای علـی! تنهـا تـو پناهـگاه از  کـه بـر فـراز آتـش  تویـی ]ُپـل و[ صـراط مسـتقیم 

آتـش هسـتی.

روز قیامـت حـوض تـو تنهـا حوضـی اسـت کـه آبـی گـوارا دارد کـه هـر کـس را خواهی، بنوشـانی؛ و 

هـر کـه را نخواهـی، از آن بهـره ندهـی.
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کلیدهـــا تنهـــا در دســـت تـــو اســـت؛ یکـــی را در آتـــش زبانـــه ور می نشـــانی و دیگـــری را در باغ هـــای 

بهشـــت.

کرد. کاشته، درو خواهد  کاشتم؛ و آدمی فردا هر چه را  من عشقت را در سرزمین دل 

)11(
گوید: نیز در مدح امیرالمؤمنین؟ع؟، در قصیده ای 

علی نزد خداوند خویش جایگاهی عالی دارد، هرچند گمراهان در مورد او بسیار سرزنش کنند.

و او است دستگیرۀ استوار خداوند که هر کس به آن درآویزد، هرگز بیم ندارد که بگسلد.

چـه بسـیار شـب های تاریـک کـه بـرای خدا بـه عبادت گذرانـد؛ و چه بسـیار روزهای داغ کـه روزه 

گرفت!

فراوان برای خدا در گرداب مرگ فرورفت و پایه های دین پیامبر را برپاداشت.

 پیامبـر از میـان مردمـان تنهـا او را بـه بـرادری گرفـت. وه چـه دسـتاوردی کـه بـدان کامیـاب شـد! 

و چه باشکوه است به دست آوردن آن غنیمت!

در روز غدیر او را موالی همه آفریدگان ساخت و او موال و امام ایشان شد.

در نبرد بدر سِر اشرافشان را جدا کرد؛ چنان که بازهای شهاب گونه با کبوتران چنین کنند.

پیـروِز روز فتـح و صاحـب پرچـم ]در نبـرد خیبـر[ بـود همـان پرچمی که بـا بازگرداندنـش، خداوند 

آن رو سیاه را رسوا ساخت.
کـه حـّق آن را تمـام و  و پیامبـر فرمـوده بـود: »فـردا ایـن پرچـم را بـه دسـت هّمت گـری می سـپارم 

کمـال به جـای مـی آورد.«
کـه تـا در دسـت تـو اسـت، از فروافتادنـش  و بـه او فرمـود: »پرچـم مـرا بگیـر و بـا هدایـت پیـش رو؛ 

بیم نـدارم.«
پـس امیرالمؤمنیـن کمـر هّمـت بسـت و آن پرچـم را پیـش بـرد، حـال آن کـه پیـروزی پیشـاپیش 

وی در حرکـت بـود.
همو دروازۀ خیبریان را برکند و سویی افکند و دشمنان را از جام مرگ سیراب نمود.

کشـید و بینـی آنـان را بـه  ک افکنـد و یهـود را بـه ذّلـت  کـه دلیرمـرد آنـان بـود، بـر خـا و مرحـب را 
ک مالیـد. خـا

بپـرس کـه او در حـال زبانـه کشـیدن شـعلۀ نبـرد، در کنارۀ کوه سـلع، با عمرو ]بن عبـدوّد[ چه کار 

کرد! عظیمی 
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هم آن گاه که دل های پهلوانان از بیم می لرزید و هراس سخت، صدای شان را بریده بود.

که نوحه کنان  کرد  که با شمشیرش زنان وی را چنان داغدار  برخاست و به جنگ او رفت؛ همو 

کوبند. زمانی دراز بر سر و روی 

کـه بـر سـر تأویـل قـرآن، پـس از مـن بـا فرومایـگان نبـرد  پیامبـر بـه او فرمـود: »ای علـی! تویـی 

کـرد.« خواهـی 

همو بود که با سپاه عهدشکنان به رزم برخاست و در نبرد ستمگران شام را عزادار کرد،

و در نبرد با بیرون شدگان از دین1، خون هاشان را روان ساخت و با شمشیر سر از تنشان افکند.

)12(
گفته است: همچنین آن امام _ صلوات اهلل علیه _ را در قصیده ای بدین سان مدح 

دوسـتی و هـواداری مرتضـی، ذخیـرۀ مـن بـرای زندگـی امـروزم در میـان آفریـدگان و فـردا ]ی 

اسـت. قیامـت[ 

کـه ]امیـر مردمـان، بـه سـان[ پادشـاه زنبـوران2 اسـت و در غدیـر خـّم بـرای همیشـه مـوالی  همـو 

گشـت. مردمـان 

همان روز که بر خالفت با مرتضی به امر خدا دست پیمان دادند.

همو که در هر فضیلت، بی کم و بیش، همانند مصطفی بود.

در کتاب های خدا »جنب اهلل« خوانده شده و چشم خدای یگانۀ بی نیاز.

هیچ زنی همانند او نزاده و نخواهد زاد.

زدایندۀ اندوه ]از رسول خدا)ص( و مسلمانان[ در نبرد بدر و ُاحد بود.

و نیز در خیبر و نبرد بنی نضیر و خندِق مدینه.

آن گاه که با دلی نالرزان برای نبرد انگیخته می شد،

می دیدی که پهلوانان از بیم آن شیر دالور درمانده می گشتند؛

و جان هاشان در گرو نَفس های سختشان بود؛

کثیـن( اشـاره بـه جنـگ جمـل اسـت و »سـتمگران« )=قاسـطین( اشـاره بـه جنـگ صّفیـن و بیـرون  1. »عهدشـکنان« )=نا
شـدگان از دیـن )=مارقیـن( اشـاره بـه جنـگ نهـروان دارد. )ن.(

که همان »امیر النحل«، یعنی »پادشـاه  2. در روایاتی از پیامبر اکرم؟ص؟ از امیرالمؤمنین؟ع؟ با عنوان »یعسـوب« یاد شـده 
کنایی از سـرور و بزرگ قوم اسـت. )ن.( زنبوران«، اسـت و این تعبیری 
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و از هیبتش همه سکوت می کردند، پس هیچ صدایی را از کسی نمی شنیدی.

هم آن گاه که هیچ صدایی نمی شنیدی جز فرود آمدن شمشیر بر کالهخود و زره.

شـاعر مـا، َعْبـدی، را سـروده های دیگـر در بـارۀ غدیر نیز هسـت که برخـی را خواهیم آوْرد 

و از برخی چشـم می پوشـیم.

شاعر

ی َعْبـدی1 بصـری اسـت.  ی ابوالحسـن علـی بـن  َحّمـاد بـن عبیـداهلل بـن  َحّمـاد َعـَدو و

 َحّمـاد، پـدر او، از شـاعران اهـل بیـت؟مهع؟ بـود؛ چنـان کـه فرزنـدش که همین شـاعر ما اسـت، 

در ابیاتـی از قصیـدۀ خویـش یـاد نمـوده اسـت:
منم علی بندۀ شما؛  َحّماد ]پدرم[ نیز بندۀ ادیب شما بود.

کـه از ایـن وظیفـه  کـرد  او پیـش از مـن بـا شـعر خویـش بـه رثـای شـما پرداخـت؛ و مـرا نیـز وصیـت 

غفلـت نکنم.

وی از بــزرگاِن شــیعیان و یگانــه ای از دانشورانشــان و از ســرآمداِن شاعرانشــان؛ و در شــمار 

حافظــان حدیــث و هــم روزگار بــا شــیخ صــدوق و همانندانــش بــوده اســت. نجاشــی او را درک 

کتاب هــای ابواحمــد  گفتــه: »او را دیــده ام«؛ اّمــا  کتــاب رجــال خویــش ]ص244[  کــرده و در 

ــری )د.  ــن عبیــداهلل َغضائ ــا واســطۀ شــیخ ابوعبــداهلل حســین ب جلــودی بصــری )د. 332( را ب

411( از او روایــت می نمایــد. بدیــن ســان، وی از اســتادان ایــن شــیخ بزرگــوار اســت و هــر دو 

یــان و  اســتاد ]= جلــودی و غضائــری[ در زنجیــرۀ اجازه نامه هــا جــای دارنــد و از مشــایِخ راو

ــواری و  ــودن و بزرگ ــه ب ــر ثق ــت ب ــرای دالل ــن ب ــد. همی ــمار می رون ــه ش ــث ب ــالن حدی ــتاداِن ناق اس

بهره  مندی فراوانش از دانش و حدیث کفایت می کند.

کـه او از پرچم افـرازان شـعر و برافرازنـدگان رایـت  کـس تردیـد نـدارد  ی؛ هیـچ  و اّمـا شـعر و

کـه  بـوده  سـواره نظامش  پیش برنـدگان  و  ـردان 
ُ
گ فرماندهـان  و  صف آراینـدگان  و  آن  بـزرگ 

که در شعر او خواهد آمد. 1. منسوب به عبدالقیس؛ چنان 
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گـرد آورده و نـام و یـادش در فرهنگ نامه هـا1 فراوان آمده؛ چنان که شـعرش  کنده هـای آن را  پرا

اهـل بیـت؟مهع؟  ی در مـدح و سـوگ  نقـل شـده اسـت. و کتاب هـا و مجموعه هـا بسـیار  در 

بسـیار شـعر سـروده و شـعرش در ایـن بـاب هـم فـراوان و هـم نیکـو اسـت. او آشـکارا بـه مـدح 

ایشـان پرداخته و آن را رواج داده؛ چندان که ابن شهرآشـوب او را در زمرۀ آن دسـته از شـاعران 

ی شـعر او در مدح  مه سـماو
ّ

اهـل بیـت یـاد نمـوده کـه آشـکارا برای ایشـان شـعر سـروده اند. عال

کـه  گـرد آورده  و رثـای اهـل بیـت _ صلـوات اهلل علیهـم _ را در دیوانـی بـا بیـش از 2200 بیـت 

شـعر  فنـون  در  و  داشـته  نمایـان  پیشـگامی  ادب  در  کـه  دارد  آن  از  حکایـت  بیشـینه اش 

کـه نشـان  میدان هـای بسـیار درنوردیـده و در سـرایش آن گام هـای بلنـد برداشـته؛ همـان سـان 

می دهـد از دانشـی سرشـار بهـره بـرده و در حدیـث چیره دسـت و ُپرمایـه بـوده و همـۀ آن را در 

کنـدۀ مذهـب حق ]=  م و پرا
ّ
گـرد آوردن حقیقت هـای مسـل یـج فضیلت هـای اهـل بیـت و  ترو

تشـیع[ و انتشـار آن چـه از ایـن حقایـق در قـرآن و سـّنت راه یافتـه و نیـز فراخوانـی بـه سـوی 

ی از صورت هـای خیالـی تهـی  کار بسـته اسـت. بدیـن سـان، شـعر و بـه  راه هـای هدایـت، 

اسـت و زبـان حّجـت آوری و برهان نمایـی و آراسـتن حّجت هـا و دلیل هـا و بیـان ارزشـمند 

مذهب علوی او است.

یـد بـن  نجم الّدیـن عمـری )المجـدی فـی أنسـاب الّطالبییـن ]ص158[( در یادکـرِد فرزنـدان ز

گویـد: »ابوعلـی بـن دانیـال _ رحمـه اهلل _ کـه از خویشـاوندان مـن بـود، ابیاتـی از قصیـده ای  علـی، 

را برایـم برخواْنـد کـه شـیخ ابوالحسـن علـی بـن  َحّمـاد بن عبید َعْبدی شـاعِر بصـری _ رحمه اهلل _ 

بر او خوانده بود:
ابن  َحّماد گوید: ›جوانی برای سؤال نزد من آمد و گفت: “تو را نشناخته بودم؛ معذورم دار.

که تو را ببینم و از رأی درستت در راه روشن پیروی کنم. دوست می داشتم 

العلمـاء  معالـم  ]ص158[؛  الّطالبییـن  أنسـاب  فـی  المجـدی  ]ص244[(؛  )ص171  النجاشـی  رجـال  همچـون:   .1
العلمـاء  یـاض  ر ]558/2[(؛  )ص464  المؤمنیـن  مجالـس  ]ص218[؛  ـی 

ّ
حل مـه 

ّ
عال اإلشـتباه  ایضـاح  ]ص147[؛ 

�)286/2( المقـال  تنقیـح  پنجـم(؛  )روضـۀ  الجّنـة  یـاض  ر ]70/4[؛ 
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کـه  کنـون می خواهـم از تـو چیزهایـی بپرسـم و بهره منـد شـوم.” گفتـم: “بپـرس و جوابـی بشـنو  ا

]محکـم و[ چیـره اسـت و مقهـور نشـود.”

پرسید: “شما چگونه امامت را نه از آِن زید و دیگران، بلکه از آِن جعفر دانسته اید؟”

گفتم: “دلیل بر امامت این پیشوایان بی تردید از جانب خداوند واالی برتر به ما رسیده است.

به نقل از پیامبر راهنمای مژده بخش انذارگر، امامان »ُنه و سه« تن هستند.

گفتـه شـده، بـه شـمارۀ ماه هـای  کـه  گـردد و چنـان  کاسـته  کسـی بـر آن هـا افـزوده شـود و نـه  نـه 

سـالند.

همچنـان کـه نبـّوت در میـان گروهـی معیـن قـرار داده شـده، امامـت نیـز در میـان گروهـی معّیـن 

قـرار داده شـده اسـت.”‹

و ایـن سـخنی اسـت نیکـو و حّجتـی نیرومنـد؛ زیـرا نیـاز مـردم به امـام _ مقصـودم خلیفه 

سـّنت  ـی 
ّ
متول و  نگاهبـان  همـو   کـه  چـرا  اسـت،  پیامبـر؟ص؟  بـه  نیازشـان  هماننـد   _ اسـت 

ارجمند او در هر زمان است.«

سپس نجم الّدین به سخن ابوالحسن بن  َحّماد _ رحمه اهلل _ بازگشته، آن را چنین آورد:
آن جوان گفت: »امامت تنها از آِن کسی است که شمشیر برکشد.

از این رو زید خالفت را با قیامش به دست آورد، نه جعفر؛ پس توّجه داشته باش و بیندیش!«

گویـد: »ابوعلـی واژۀ جعفـر را بـا فتحـۀ حـرف راء برایـم خوانـد، یعنـی بـر پایـۀ  نجم الدیـن 

کـه آن را غیـر منصـرف می داننـد.« کوفیـان  نظـر 

]آن گاه، دنبالۀ ابیات را آورده است:[
گـر چنیـن باشـد، وصـی پیامبـر از خالفـت بهـره نداشـته، بلکـه خالفـت از آِن َحْبَتـر1 بـوده  گفتـم: »ا

است،
زیـرا بـه طـور قطـع علـی بـا شمشـیر خویـش مـردم را بـه خالفـت نخوانـد. ایـن، چـه افترایـی اسـت 

کـه ]بـه دیـن خدا[می بنـدی. بـزرگ 
کـرد. پـس بایـد امامتـش از دیـد تـو باطـل باشـد. در ایـن نکتـه  نیـز حسـن شـهید نبـرد را تـرک 

بیندیـش!

1. مقصود از »َحْبَتر« ابوبکر است. بنگرید به: بحار األنوار )223/22 و 119/37(. )ن.(
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سّجاد عبادت پیشه نیز چون یاورانی نیافت، فراخوان نبرد سرنداد و شمشیر برنکشید.

آیـا بایـد جعفـر دشـمنانش را برمی انگیخـت و فراخـوان نبـرد مـی داد، حـال آن کـه بـه ایـن کار امـر 

نیافتـه بود؟«

یـــد بـــوده  کـــه مأمـــور بـــه قیـــام، ز ی آن اســـت  گفتـــه اســـت: »مـــراد و ســـپس نجم الّدیـــن 

نه جعفر.«

]و در ادامه آورده است:[
گریسـتن  کـه چـون بـه شـهادت زیـد تسـلیتش دادنـد، بـا حالـت  دلیـل بـر امامـت جعفـر آن اسـت 

: گفت
گذار کنـد[، وفا  گـر عمویـم پیـروز می شـد، بـه آن چـه پیمـان بسـته بـود ] که خالفـت را به مـن وا »ا

می کـرد؛ اّمـا پیروز نشـد.«

کـه از حافـظ مرزبانـی و کّشـی در همیـن  ابن  َحّمـاد بـا ایـن دو بیـت بـه سـخنی اشـاره دارد 

کتـاب )221/2؛ 70/3( گذشـت.

والدت و وفات وی

به تاریخ والدت و وفات ابن  َحّماد دست نیافتیم؛ اّما نجاشی که او را درک نموده و دیدار 

که  کرده _ اّما از وی روایت ننموده _ در صفر سال 372 زاده شده و استادش جلودی بصری 

وی از او روایت می کند، در 17 ذی حّجۀ 332 درگذشته است. بدین ترتیب، از این دو تاریخ 

برمی آید که ابن  َحّماد در اوایل سدۀ چهارم زاده شده و در اواخر آن درگذشته است.

بـه قصیـده ای از او در مجموعـه ای کهـن و خّطی از سـده های پیشـین دسـت یافتیم که 

ابن شهرآشـوب برخـی از ابیـات آن را آورده و بـه سـفیان بـن ُمْصَعـب َعْبـدی _ شـرح حالش در 

گذشت _ نسبت داده و بیاضی در الّصراط المستقیم، و جز او از همین  کتاب )294/2(  همین 

کرده اند. اّما این قصیده از آِن ابن  َحّماد و چنین است: ی  سخن پیرو
ای که از اندوه من پرسی! از شب بپرس: »آیا آن گاه که ]جهان را در پرده تاریکی اش[ می پوشاند، 

من نیز پوشانده می شوم؟«
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کنـده از ]انـواع[ سـوز و دردم و تـا دردی مـی رود، درد دیگـری را بـر  کـه آ آن گاه، خبـرت می دهـد 
مـن می گمـارد.

گر گویی شب زبان نطق ندارد، بایست و بنگر و از پیکر نزارم خبر پرس! ا
کـــه چشـــمم را بـــه خـــون  گـــر بـــاز هـــم تردیـــد داری؛ فدایـــت شـــوم! از اشـــک های روانـــم بپـــرس  ا

نشـــانده اســـت.
گر از حال ما خبر داشتید، هرگز لّذت ها سبب نمی شد که از ما غافل گردید. یاران ما! ا

با همدمِی دیگران ما را از یاد بردید و هجران را آشکار کردید. اّما بیشتر، چنین نبودیم.
کـــه عهـــد مـــا را نشـــکنید. بـــه زندگـــی عشـــق ســـوگند! عهـــد شکســـتید و مـــا  ســـوگند خـــورده بودیـــد 

نشکســـتیم.
ـــا  کهـــن برگشـــتید و م ـــم. از عهـــد  ـــا نکردی ـــد و م کردی ـــا نشکســـتیم. خیانـــت  پیمـــان شکســـتید و م

برنگشتیم.
سخن گفتید و به آن از سر راستی پایبند نماندید و ما بر سخن راست خویش پایدار ماندیم.

کـه مـا دیـده بـر آتـش داریـم و خـواب برایمـان  گـوارا می آیـد، در حالـی  آیـا خـواب نـاز بـه چشـمتان 
گـوارا نیسـت و پـس از شـما خـواب بـه چشـممان نیامـد؟

در سـرای شـما بـار انداختیـم تـا جانمـان زنـده گـردد؛ اّمـا ]آمـدن بـه[ آن سـرای، تنهـا آتـش دلمان 
را افـزود.

گـر مانـدگاری مـا را دوسـت نمی داریـد، از سـرای شـما بـار برمی بندیـم و در دوری تـان صبـوری  ا
کردیـد، کـه شـما  می کنیـم، چنـان 

کســـانی جـــز شـــما را بـــه دل می گیریـــم؛ و ایـــن بریـــدن پیونـــد را از جانـــب شـــما می دانیـــم،  و عشـــق 
نـــه مـــا.

بیاییـد تـا در آن چـه اّدعـا می ورزیـد، انصـاف دهیـد؛ و زیـاده روی نکنیـد؛ بلکـه لفـظ و معنـا را بـه 
درسـتی آوریـد.

ای کاش سـهم ارث را بـا مـا بـه عدالـت تقسـیم می کردیـد، بـه ایـن که نصف را خـود ببرید و به ما 
یک هشـتم دهیـد ]و دسـت کم سـهم کوچکی به مـا می دادید[.

کند، باز با اندوه یادتان را تازه سازم. چون خورشید روز بردمد، از شما یاد کنم؛ و چون غروب 
بر غریبان مرثیه می خوانم و خود نیز غریبم در عشق و قلب و خانه و اقامتگاه ]و وطن[.

با دوستان یکدل زندگی می کردم و نمی دانستم آن همراهی ]و وصل[ نابود می شود.

در آن زمانـه از نـاز و نعمـت بهـره داشـتیم تـا آن گاه کـه سـپری شـد و با چشـمی خون افشـان بر آن 

گریستیم. ایام 
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بـــه خـــدا ســـوگند! همـــواره در اشـــتیاق شـــما هســـتم و پـــس از شـــما هرگـــز بیخوابـــی از چشـــمانم 

جـــدا نشـــد.

کـــه  گـــوارا را نچشـــیدم و آبشـــخورش را زالل ندیـــدم، مگـــر دیگربـــار بـــه همـــان حـــال  و طعـــم آب 

ـــم. بودیـــم بازگردی

ـــت[  ـــدان ]ندام ـــی دن ـــۀ زندگان ـــواره در هم ـــده و هم ـــدا نش ـــن ج ـــه و درون، از م ـــش اندیش ـــوز و آت س

می فشـــرم.

گویا بیش از خودمان اختیار ما را دارند. کوچ نکردند، مگر آن که گرفتن جان ما را روا دانستند. 

گردانـده، دوری  کـه یاریگـرم در بغـداد، سسـت و ناتـوان اسـت؛ زیـرا شـما از مـا روی  می بینـی 

گزیده ایـد.

گیرم و تسّلی یابم و به دیگران دل بندم؟ چه بد گمانی! آیا پندارد که در بارۀ  شما آرام 

کنان نجد؛ سالمتان باد! ما به شما گمان نیک داشتیم؛ اّما گمانمان به خطا رفت. ای سا

مجّسـم می کنـم موالیـم حسـین و یارانـش همچـون سـتارگانی هسـتند کـه مـاه تمـام یـا نورانی تر 

از آن، در میانشـان اسـت.

و چون خواهرش و دخترانش او را دیدند، آن گاه که شمر با شمشیر تیز به او روی نمود؛

گلوی ما را ببر!« گذار و او را نکش و  گفتند: »ای شمر! حسین را وا به آن ملعون آویختند و 
پـس رگ هایـش را بریـد و سـرش را بـر نیـزه کـرد، همچـون خورشـیدی کـه از ابر سـیاه جدا شـود ]و 

خ نماید[. ر
خواهـرش زینـب در حالـی کـه گریبـان و آسـتین از خـون گلـوی او رنگیـن کـرده بود، همراه بـا آه و 

حسرتی بلند، ندا درداد:
کینۀ خود را از ما ستاندند. »هال ای رسول خدا، ای جّد ما! پس از تو بنی امیه انتقام و 

چنان که کنیزکان را به خواری اسیر می گیرند، ما را به اسارت می برند و در سرزمین ها می چرخانند 
و آواره می کنند.«

با گریستن بر ایشان جانم را از دست می دهم و اندوهم بر آنان تا پایان زندگی باقی است.
هـال لعنـت خداونـد بـر کسـی کـه سـتم بـه ایشـان را پایـه نهـاد. خـدا خـوار کنـد کسـی را کـه بـه وی 

گرفـت! کـه راه او را پـی  کسـی را  مهلـت و فرصـت داد. و 

ای خاندان احمد! سختکوشانه به مدح شما پردازم و بر دشمنانتان دشنام و لعن فرستم.

کیست که برای ستودن از شما سزاوارتر باشد؛ زیرا شما گرامی ترین لبیک گویان و قربانی کنندگان 

هستید.
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کـه ُبـراق او را تـا نزدیـک خـدای آفریـدگان بـرد؛ تـا قـاب قوسـین یـا حّتـی  کسـی اسـت  جّدتـان 

نزدیک تـر.

از پدرتان علی در آسمان صورتی است که فرشتگان همواره صبح و شب به زیارتش می روند.

کـرد و انفـاق نمـود و بخـل نورزیـد و  کـه ایمـان آورد و تقـوا پیشـه  پدرتـان همـان صّدیـق اسـت 

کـرد ]بـاور داشـت[. نیکوتریـن وعـدۀ االهـی را تصدیـق 

خداونـد صاحـب عـرش در قـرآن، او را بدیـن لقب هـا خوانـده اسـت: »َجنـب اهلل«، »ُعـروۀ اهلل«، 

»عیـن اهلل«، »وجـه اهلل« و »ُاذن اهلل«.

خـدا بـا او بـه نیـروی پیامبـر، محّمـد، قـّوت بخشـید و همـو در هـر مصیبـت سـخت، تکیه گاهـی 

اسـتوار بـرای او بـود.

کـردارش  گرفـت و از  او را در دانـش و دلیـری و بخشـش یگانـه سـاخت. از قـدر و منزلـت خـدا نـام 

کنیه. ]لقـب و[ 

کـه مرواریـد و مرجـان نیـز از ژرفایـش  کـه عنبـر نـاب بـر سـطح آبـش برآیـد؛ چنـان  دریایـی اسـت 

فرادسـت آیـد.

آن گاه که از هماوردان در نبرد یاد شود، هیچ کس را همانند و همتای حیدر نیابیم.

در نبردهـا دلیرانـه بـه کام مـرگ فرومی رفـت، حـال آن کـه شـیران شـرزه سرشـار از بیـم و هـراس از 

او بودند.
که از هر سو وی را فرامی خواند؛ که او را در ساحت نبرد بیند، می نگرد مرگ را  هر 

گیـــرد و نبـــرد، ســـوارانش را بـــه ســـختی و تنگنـــا انـــدازد و پیاپـــی  کـــه آتـــش جنـــگ شـــعله  آن هنـــگام 
شمشـــیر و نیـــزه زننـــد.

کبود سازد. و آتش جنگ، چشم ها را سرمۀ زرد کشد و روی ها را 
کـــه ســـنان نیزه هـــا همچـــون ســـتارگانند و غبـــار میـــدان نبـــرد بـــر فرازشـــان همچـــون  و پنـــداری 

شـــب تـــار.
کنـده شـوند، همانند گله ای گوسـفند از دیدن  جنـگاوران، چـون چهـرۀ وصـی را بیننـد، از هـم پرا

شـیری ژیان.
جوانمردی اسـت که به سـبب جنگش در دسـت چپش مرگ دارد و در دسـت راسـتش حیات در 

صلح و آرامش.
بسـا پهلوانان را که سـرنگون سـاخت و غول پیکران را که از میان برداشـت. و بسـا بینوایان را که 

که دارایی بخشـید. بی نیاز نمود و نیازخواهان را 
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طالبان احسان را از مال خویش فراوان عطا کند و هرگز پس از بخشش، مّنت ننهد.

گـر حّتـی یک دهـم از صفـت جـود و بخشـش او میـان مـردم جـاری شـود، دیگـر هیـچ بخـل و  ا

خّسـتی بـر جـای نمانـد.

هـر بخشـنده ای کـه از مـال خویـش عطـا می کنـد، نهایـت بخشـش او این اسـت که از سـّنت وی 

کند. پیـروی 

هر ستایشی که گویم یا دیگران گویند، امیرالمؤمنین مقصود و مراِد آن است.

آن که به والیتش پناه نجوید، خسارت بیند و روز رستاخیز از پشیمانی دندان به هم فشارد.

از این روی، مخلصانه والیت وی را برگزیده ام و در همه حال بندۀ خالص اویم.

گاه که ُقمری بخواند و بر شاخسار نشیند، سالم خدا بر شما باد! ای خاندان احمد! تا آن 

مهـرورزی بـه شـما پـاداش رسـالت پیامبـر خدا محمد اسـت که بر ما واجب گشـته؛ بـه این ایمان 

آورده، آن را تصدیـق می کنیم.

کـه از مـا پیمـان می گرفـت  کـس  گرفته انـد؛ و مـا بـه آن  بـر والیـت شـما در جهـان ذّر از مـا پیمـان 

نگفتیـم: نـه! چگونـه؟ چـرا؟

مـا ایـن عهـد را پذیرفتیـم و بـر سـر پیمـان ماندیـم؛ اّمـا گروهـی بـه شـما خیانـت کردند و برگشـتند 

و ما برنگشـتیم.

کـی و نکویـی یافتیـد و مـا از اثـر آن،  کیـزه گشـتیم. پا طهـارت یافتیـد و مـا از مانـدۀ طهـارت شـما پا

نیکو شـدیم.

گوییـد،  هرچـه را خواهیـد، می خواهیـم و هـر چـه را ناخـوش داریـد، ناخـوش داریـم و هـر چـه را 

می پذیریـم و تصدیـق می کنیـم.

گاه که دوستی به دوستی شوق ورزد، ما دوستان شماییم و دل های ما مشتاق شما است. آن 

گـر بـا سـر و دیـده بـه دیدارتـان آییـم، بـاز حـّق شـما را ادا  بـه زیـارت شـما می شـتابیم و حّتـی ا

نکرده ایـم.

گر در عشق شما پیکرهامان را از هم بدرند، باز از این عشق سربرنمی تابیم. ا

مهـر شـما را از پدرانمـان بـه ارث برده ایـم و ایـن میـراث را پـس از مـرگ بـرای فرزندانمـان بـر جـای 

می نهیم.

گری، زیـان و  کـه در ایـن سـودا گری هسـتید و بیـم نداریـم  شـما بـرای مـا نیکوتریـن مایـۀ سـودا

خسـارتی بـه مـا رسـد.
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کتاب هـای خـود  کـه پروردگارتـان شـما را بـه نیکوتریـن یادکـرد در  چـرا شـما را نسـتایم، حـال آن 
سـتوده اسـت.

خ را تقسـیم می کنـد و یکـی را از آتـش نصیـب می دهـد و  فـردای قیامـت، پدرتـان بهشـت و دوز
یکـی را بهشـت جـاودان.

گریز و بی نیازی نیست. شما پناه و مایۀ امان و رحمت برای مایید؛ و ما را از شما هیچ 
گر به والیت شما سر نسپاریم، عباداتمان هرگز پذیرفته نیست. می دانیم که ا

و ]می دانیـم کـه[ آن گاه کـه شـتابان از گورهـای خـود برخیزیـم، در روز معـاد بـه سـوی شـما آورده 
خواهیم شـد.

گذارند. و چون ما را گردآورند تا حساب کشند، حسابمان را به شما وا
کـه میزانـش  کسـی اسـت  حـّب شـما تـرازوی اعمـال آفریـدگان اسـت و سـعادتمندترین انسـان 

باشـد. سـنگین تر 
روز قیامـت، مـا را کنـار حـوض شـما درآورنـد. هـر کـه از آن جـا رانده شـود، تشـنه کام می مانـد؛ و هر 

کـه بـه شـما نزدیکش کنند، سـیراب می شـود.
کـه بـه امرتـان از صـراط  گـذر از صـراط خداونـد بـه دسـت شـما اسـت. خوشـا بـه حـال مـا  فرمـان 

بگذریـم!
وای بر ناصبیان! ما را نزد آنان گناهی نیست، جز آن که به دین شما گردن نهاده ایم.

گر این گناه ما است، یقین داشته باشند که ما از این باور بازنگشته ایم و بازنخواهیم گشت. ا
کنـار افکندیـم، بـه همیـن سـبب،  کنـار افکندنـد،  کـه شـما و خاندانتـان را بـه  کـه آنـان را  گاه  آن 

کنارمـان افکندنـد و بـا مـا دشـمنی ورزیدنـد و لقـب رافضـی بـه مـا دادنـد.
مذهب ما این است که خدا عادل است. او را منّزه می دانیم و به یگانگی اش ایمان داریم.

کـرده ]او را جسـم دانسـتند[ و معتقدنـد: »مـا  اّمـا آنـان خـدای بلندرتبـه را بـه آفریدگانـش تشـبیه 
کار ناچاریـم. کنیـم؛ و بـه ایـن  گنـاه  آفریـده شـده ایم تـا 

گر  گـر خواهد، ایمـان نیاوریم؛ و ا گر خواهـد، کافر گردیم. ا گـر خـدا خواهـد، کافـر نشـویم؛ و ا پـس ا
خواهد، ایمـان آوریم.«

نیز معتقدند: »رسول خدا پس از خویش امامی برنگزید؛ بلکه ما خود برگزیدیم.«
پاسـخ ما این اسـت: »پس شـما اماِم امام خود هسـتید!« و ما، به فضل خداوند، گمراه نشـده ایم 

گمراهی فروافتاده اید. و شما در 

گزینـش[ نـه  کـه خداونـد در روز غدیرخـم برایمـان برگزیـد. و ]در ایـن  کسـی را برمی گزینیـم  مـا 

کردیـم. کـج  گذاشـتیم و نـه راه  بدعـت 
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گـرد خواهـد آورد. پـس مـا و شـما بـه عقایدمـان سـزا خواهیـم  پروردگارمـان در روز قیامـت مـا را 

یافـت.

به دست خود، پایه های دینتان را ویران کردید؛ و دین، بی پایه، برپا نمی شود.

گام هامان را استوار دار! ما بر نور آشکار خدا راه می سپریم. پروردگارا؛ نور ما را بیفزا و 
ابن  َحّمـاد بـه پـروردگارش گمـان نیـک دارد؛ و سـزاوار ]رحمـت[ پـروردگار نیز همین اسـت کـه او را 

ناامید نکند.
ایـن ُشـکوه را َشـّنُ بـن اقصـی بـرای خانـدان مـا بنیان نهاد. مـن نیز آن را بـه ارث بـرده ام. خدای 

رحمـان بـه پدرم »شـن« جزای خیـر دهاد!
در مجـد و شـکوه مـن، همیـن بـس کـه »عبـد قیـس« قبیلـۀ پـدری من اسـت. شـرافت نـژاد »عبد 

قیـس« بـرای مـن، شـأن و مرتبـه ای اسـت کـه بـرای انسـان بنیـان نهاده می شـود.
داییانـم نیـز از بنی تمیـم هسـتند و همیـن، افتخـارم را کامـل می کنـد. بـا ایـن، بـه شـکوه و بـا آن، 

بـه امـن و امـان دسـت یافته ام.

گردن آویزهـا پیراسـته شـده  کـه نـه بـرای  گوهـری اسـت بـرای تـو  کـه  ایـن مدح سـروده را بپذیـر 

باشد؛ پس جای هیچ طعنه ندارد.

کسـی هیچ ایراد و تأّمل و خطایی در آن ندیده، نه در شـب و نه به هنگام چاشـت و نه شـامگاه 

و نـه بامدادان.

از آن هنـگام کـه فصاحـت شـعرم نـزد خردمنـدان جلـوه نمـود، شـعر دیگـران در نظرشـان گنـگ و 
گویا است. نا

بهترین شعر آن است که لفظی لطیف و معنایی بزرگ داشته باشد تا به زیبایی اش بیفزاید.
گـر کلماتـش از ایـن گوهـر تهـی باشـد، هذیانـی اسـت یـاوه که  شـعر را گوهـری اسـت از دانـش کـه ا

در سـرها می چرخـد.
هـرگاه بـر ادیبـی شـعری بی مایـه برخواننـد، چنانـش می بینی که از فـرط اندوه و غّصـه در زندانی 

گرفتار آمده اسـت.
گر آن ادیب1 را نیکوترین مردم در گفتار و استواترین در سخن و نیک آهنگ تر ببینند، اّما ا

گوش ها از شنیدن شعرهایش  لّذت یابد، چنان که گواراتر از عهد جوانی است،

گفتـه شـود: »ای  و در هـر بیـت آن لّذتـی تـازه یافـت شـود و وقتـی شـنونده از آن سرمسـت شـود، 

کاش جـام دیگـری از آن را بـه مـن دهنـد!«

گویا »رأوه« درست باشد و ضمیر مفعولی به ادیب بازمی گردد. )ن.( 1. در متن »اذا ما رأوها« آمده، ولی 
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پروردگارم آن را بپذیرد و پاداش کاملش دهد و ترازوی اعمالم به نیکی های آن سنگین شود.

تاریکـی  پـردۀ  یـا  بـرود  کـه شـب  مـادام  فرسـتد،  احمـد درود  ک  پـا بـر خانـدان  آسـمان،  خـدای 

بگسـتراَند.

همو در مدح امیرالمؤمنین؟ع؟ سروده است:
شیخ ثقه، محّمد، از صدقه، روایتی استوار، از انس، از پیامبر آورده است:

»بر کوه حرا او را دیدم که همراه علی خردمند، از هوا چیزی مانند انگور می چید.«

که آن چیز بر فراز آسمان رفت و من از این ماجرا  هر دو از آن خوردند تا سیر شدند. سپس دیدم 

زمانی دراز، در شگفت شدم.«

ــرای  ــده بـ ــه ای برگزیـ ــه هدیـ کـ ــود  ــتاده بـ ــد فروفرسـ ــد عّزتمنـ ــت، خداونـ ک را از بهشـ ــورا ــن خـ ایـ

بـــود. ِبه گزیـــدگان 

ی در ایـن ابیـات بـه ایـن حدیـث اشـاره دارد کـه محّمـد بـن َجِریـر طبـری بـا ذکر سـند از  و

کـداء رفـت و فرمـود: ›ای انـس! ایـن  کـوه  انـس آورده اسـت: »روزی رسـول خـدا؟ص؟ سـواره بـه 

کـه نشسـته، بـا سـنگریزه تسـبیح  اسـتر را بگیـر و بـه فـالن مـکان روان شـو. علـی را می یابـی 

ردان و نزد من آور!‹
َ
گ ی سالم رسان و او را بر استر سوار  می گوید. از من به و

گفتــم: ›رســول خــدا تــو را فرامی خواَنــد.‹ آن گاه  گونــه یافتــم و  چــون رفتــم، علــی را همــان 

کــه در  کــه ایــن جــا مکانــی اســت  ی نــزد رســول خــدا آمــد، پیامبــر بــه او فرمــود: ›بنشــین؛  کــه و

ــس  ک ــچ  ــته اند، هی ــا نشس ــن ج ــه ای ک ــران  ــته اند و از آن پیامب ــل نشس ــر مرس ــاد پیامب آن، هفت

ی برتــر نباشــم؛ و همــراه هــر پیامبــر، بــرادر او نشســته و از آن بــرادران هیــچ  کــه مــن از و نیســت 

کــه ابــری ســپید بــر آن دو ســایه افکْنــد و  کــه تــو از او برتــر نباشــی.‹ ســپس دیــدم  کــس نیســت 

کردنــد. پیامبــر بــه علــی  یختــه شــده بــود، آغــاز بــه خــوردن  کــه از آن آو ایشــان از خوشــۀ انگــوری 

کــه ایــن هدیــه ای از ســوی خداونــد بــرای مــن و ســپس بــرای تــو اســت.‹  فرمــود: ›بــرادرم! بخــور 

کــه  کنــار رفــت. ســپس پیامبــر فرمــود: ›ای انــس! ســوگند بــه آن  آن گاه، آب نوشــیدند و آن ابــر 

یختــه از[ آن ابــر، 313 پیامبــر و 313 وصــی پیامبــر  هــر چــه خواســت آفریــد! از ]خوشــۀ آو
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گرامی تــر  گرامی تــر از مــن؛ و هیــچ وصیــی  کــه در میانشــان هیــچ پیامبــری نــزد خــدا  خورده انــد 

از علی نبوده است.‹«

کـه آن را بـه  ابن  َحّمـاد َعْبـدی در مـدح امیرالمؤمنیـن _ صلـوات اهلل علیـه _ قصیـده ای دارد 

کـه یـاد شـد، سـروده اسـت: اقتبـاس از نونیـۀ عونـی 
ابن  َحّماد را هیچ پناهگاهی نیست جز کسی که آثارش ستودنی و اخالقش نیکو است.

ک است که همۀ خاندان عدنان از افتخاراتش فخر یافته اند. او علی مرتضای پا
همتای پیامبر است و هم شیوۀ او؛ که هر چیز، همانندش عنوان و نمونۀ آن است.

کنندۀ دیونش بود، آن گاه که طلبکاران دیونشان را از او مطالبه کردند. به حّق، وصی او و ادا 
حّقا که یار خیرخواه او بود، آن هنگام که دیگران آشکارشان، ضد نهانشان.

وارث و نشان هدایت و امین او در خاندان و وزیر و یار خالص وی بود.
سـپر  پایـش  پیـش  دالوران  می نمـود،  چهـره  نبـردگاه  در  چـون  کـه  دلیـری  جوانمـرد  همـان 

می شـدند[. تسـلیم  ]و  می افکندنـد 
گر دیگر شیران شرزه از او یاد آورند، دلشان از جای کنده شود. که ا شیری هژبر 

کـه دلیـران  کـه شـکارش در میـدان نبـرد، بـزرگان جنـگ و سـران نبـرد بـود؛ و شـیری  شـاهینی 
بودنـد. طعمـه  اش 

کنده می گشتند. دالوری که چون در نبردگاه آشکار می شد، شجاعان از بیم او پرا
چـون شمشـیرش می خندیـد، گردن هـا می گریسـتند ]و خونشـان روان می شـد[؛ و چـون نیزه اش 

تشـنه می شـد، از خون سـیراب می گشـت.
درندگان بیابان در پی او روان می شدند؛ زیرا در روز نبرد، مهمان ]شکارهای[ او بودند.

کت می ساخت؛ پس هماوردانش از او می گریختند بودند. جان دلیران را قرین هال
بسـا دالوران کـه در نبـرد از دم شمشـیرش پذیرایـی گشـتند. پـس هرگـز آتـش مطبخش خاموش 

نمی شد.
گواهند. بدر و احد و مدینه و مکه، وطنش، این را 

نیز خیبر و بصره که آوردگاهش با پیمان شکنان بود و صّفین و نهروان.
و همچنین آن که در قرآِن پروردگارش، خدای واال او را می ستاید.

پس آیۀ »اّنما ولیکم ... .« ویژۀ او است، نه فالن و بهمان.

در این آیه، سـه کس هسـتند که والیت دارند: خدا و رسـول و نیز کسـی که در حال رکوع، صدقه 

داد و این آیه برهان والیت او است.
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نیز فرمود: »اذن واعیه.« و مقصود، حیدر است که گوش به فرمان حق داشت.

پیامبر دعایش کرد که هر چه را به زبان برای او می گوید، نزد او محفوظ بماند.

نیز پیامبر دربارۀ او فرمود: »المیزان بالقسـط.« یعنی: »ترازوی عدل« و فردای قیامت، جز علی  

ترازویی برای عدل نباشـد.

کـه نـزد علـی کفـه اش سـبک باشـد و رسـتگار بـاد آن کـه سـنگینی کفـه اش مایـۀ  پـس وای بـر آن 

گردد. سـعادتش 

کـه خـدای یگانـۀ  او امیـر ]و فرمانروای[مؤمنـان اسـت در رتبـه و مقـام؛ و ایـن جایگاهـی اسـت 

شـکوهمند بـه وی داده اسـت.

که دانستند خالفت از آِن وی است، او را از حق و حکومتش بازداشتند. اّما پس از آن 

آن امام و موالی من نیز چون یاورانی اندک داشت، از جهاد با آن قوم دست کشید.

تنها چهار تن با او ماندند که به پروردگارشان سوگند! أرکان وی بودند:

کـه تسـلیم امـرش بـود، ]بـه خاطـر[ ایمانـش بـا فرمـان علـی،  مقـداد و عّمـار بـن یاسـر و سـلمان 

نکـرد. مخالفـت 

و ُجْنَدب ]= ابوذر[ راست گفتار که به خاطر ایمانش، با فرمان وی مخالفت نکرد.

ک می سـاخت؛ اّمـا چنیـن نکـرد تـا نسـل انسـان  گـر او می خواسـت، همـۀ مخالفـان خـود را هـال ا

باقـی بمانـد.

گفته است: نیز در سوگ سبط پیامبر، امام شهید _ صلوات اهلل علیه _ در قصیده ای 
که به خون نشست! کرد و چه دل ها و دیده ها از ما  خدا را؛ جدایی میان ما چه 

کـه از دیربـاز میـان دو دوسـت  کار؟ رخسـارش خجسـته مبـاد! چـه فاصله هـا  مـرا بـا جدایـی چـه 

افکند!

همـان دو دوسـت کـه چـون دو شـاخه از یـک درخـت، آب بهشـتی برمی گرفتند و درسـت همانند 

هـم بودند.

از فرط پیوند نیکو، گویی یک روح بودند در دو پیکر.

کـه مایـۀ نکوهـش باشـد؛ و مالمـت دیگـران نیـز از  کاری نکردنـد  در پـاس داشـتن عهـد دوسـتی، 

ایـن عهـد بازشـان نداشـت.

روزگار امید ندارد که دوستی شان را دگرگون کند و خود نیز به پیمان شکنی روی نمی کنند.

کنار هم بودند. غ از هر اندوه دوستانه  سرانجام چشم فراق به آن دو افتاد که فار
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بـــر آن دو حســـد ورزیـــد و مصیبـــت ســـخت بـــر سرشـــان آورد. پـــس از روزگار وصـــل، بـــه فـــراق دچـــار 

شـــدند.

کنون این به شرق افتاده و آن به غرب و با فاصله ای دور با سوز دل از هم جدا گشته اند. ا

ـــی  ـــر دوری و جدای ـــان تی ـــوی وصلش ـــه س ـــی ورزد و ب ـــد م ـــت حس ـــه دو دوس ـــه ب ـــش از هم روزگار بی

می افکنـــد.

که دگرگونی ها دارد و در زندگی، دارای دو زبان و دو چهره است. از روزگار در امان مباش؛ 

کنـده سـاخت؛ چنـان کـه  همیـن روزگار بـر خانـدان پیامبـر راهنمـا خیانـت روا داشـت و آن هـا را پرا

حّتـی دو تـن از ایشـان را نمی یابـی کـه کنـار هـم باشـند.

کنده سازد، همچون معترض خیره سر یا طلبکار. گویا سوگند خورده که آنان را از هم پرا

برخی در مدینه مدفونند، بعضی به کربال، و برخی در نجف.

ـــر،  ـــان دو قب ـــه می ک ـــای داده  ـــود ج ـــام را در خ ـــاه تم ـــز دو م ـــداد نی ـــامّرا. بغ ـــوس و س ـــی در ط و بعض

ــد. گرفته انـ ــای  جـ

ای سرورانم! بر کدامتان با حسرت بگریم با چشمانی که پلک هایش به خون نشسته؟

ک افتاد؟ آیا بر حسن که به ستم مسموم گشت یا حسین که میان دو لشکر بر خا

ک افتاده،  بـر او می گریـم کـه از خـون خـود محاسـنش را رنگیـن کرد، حـال آن که گونه اش بر خـا

رگ های گردنش را بریده بودند.

ک، سـیلی بـر چهـره می نواخـت و اشـک بـر گونـه اش  کـه زینـب همـراه بـا دختـران آن پـا در حالـی 

کـرده بـود. دو شـیار جـاری 

گرفت! کنون دست فراْق او را از من  که به او امید داشتم و ا و ندا می داد: »ای یگانه ای 

ـــم  ـــمانم طع ـــد و چش ـــودگی نباش ـــت و آس ـــم در نعم ـــم، جان ـــم بمان ـــر ه گ ـــاد! و ا ـــم ب ـــو مرگ ـــس از ت پ

را نچشـــد.

برادرم! پیش از جدایی، به من بنگر؛ که فراقت در قلبم دو آتش شعله ور ساخته است.

برادرم! به دخترت فاطمۀ صغرا بنگر که گرفتار دو خواری است: یتیمی و اسارت.

هرگاه این دخترت خواهد به تو نزدیک شـود، آن پلید بر وی ضربه می زند و فرزندت دسـتانش 

را سپر سازد.

کـه در جانـم افتـاده، از  کنـد و بانـگ زنـد: ›عّمـه جـان! از ایـن دو مصیبـت بـزرگ  و فریادخواهـی 

دسـت رفتم:
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تازیانه بر پیکر افسرده ام؛ و داغ مصیبت پدر که بر جانم افتاده؛ و من تاب این دو را ندارم.‹

گرفته اند و کسی یاورش نیست؛ و او را با دو زنجیر در بند افکنده اند. بنگر که علی را به اسارت 

برادرم! کیست پس از تو به ما رحم آوَرد یا این دو اسیر یتیم را به مهر بنوازد؟«

آن گاه که سبط پیامبر در گرداب مرگ، دست و پا می زند.

که با دو چشم پلکی بر هم نهد. و یارای پاسخ ندای زینب را ندارد، جز آن 

همچنان سیالب خون می بارم بر دو سرور کشته شدۀ شهید،

دو آقای شریف که بهترین آفریدگان هستند، از نسل پدر و دو جّد با افتخار و کرامت.

ع و انابـه بـه درگاه خـدا بودنـد، و بـا شـتاب بـه سـوی حـق رفتنـد و نـزد او  همـان دو کـه اهـل تضـّر

کنند. شـفاعت 

عارف به خداوندگار عرش و حکیم و عادل و بردبار و راهیافته بودند.
بر مصیبت صبر و شکر می کردند و از دنیا روی گردانده، به خدا روی داشتند.

گزارنـدگان حـّق خداونـد  گواهـان بـر ] کارهـای[ مـردم، امامـان صـادق ]برگزیـده[ از سـوی خـدا، و 
بودند.

ک، ک و مؤمن و دلیر و بی با عابد و تقواپیشه و پا
کیزه، ک و پا دو حّجت بر مردمان، دو امیر، دو نیک و پا

دو نور در سایه سار عرش که از ازل به گفتۀ پیامبر، گوشواره های عرش خدا بودند؛
دو سیِب احمد رهنما که دو نسل فاطمه و علی قرار داده شدند.

کین«1 را بر قبر آن دو ببارد! خداوند بر روح آن دو درود فرستد و تا ابد باران »سما

تا به این ابیات می رسد:
کاری درخور نیست، جز این که به میم و عین درآویزد. ابن  َحّماد عبدی را 

میم نهایت آرزویم محّمد است؛ و عین علی نوِر دیده.

خ نهان کند. خداوند بر آنان درود فرستد، مادام که خورشید بردمد و شامگاهان ر

که 57 بیت است. تا پایان قصیده 

َکین« آمـده اسـت. »َنـوء« فرورفتـن سـتاره ای در مغـرب و برآمـدن رقیب آن در مشـرق در همان لحظه  ـما 1. در متـن »َنـوء الّسَ
ک  ک رامـح یـا رائـح« خواننـد و دیگـری را »سـما َکین« دو سـتاره هسـتند از منـازل قمـر کـه یکـی را »سـما را گوینـد؛ و »سـما
کـه بـا »َنـوء« فـالن سـتاره یـا صـورت فلکـی، بـاد مـی وزد یـا بـاران می بـارد و می گفتنـد: »ُمطرنـا  أعـزل«. عـرب را بـاور آن بـود 

َکین.« )ن.( بَنـوء الثرّیـا او بَنوء الّسـما
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همچنیـن در مرثیـۀ امـام شـهید، سـبط پیامبر _ صلـوات اهلل علیه _  سـروده ای دارد که در آن، 

از حدیـث غدیـر یـاد می کند:
سـالم ِده بـر قبـری کـه در کربـال می درخشـد و گنجینـۀ تقـوا و دانـش عظیـم را در خـود جـای داده 

است.

گونه ات اشک سیل آسا ببار! سوگواری آن  شهید را به پا کن و از دو دیده بر دو 

کش بگذار! با سوز دل، تربت حسین را ببوس و سپس مّدتی دراز صورت بر خا

پس بگو: »ای قبر موالی من! از بارش سخت و فراوان ]رحمت[ سیراب شو!

بر تربت های دیگر افتخار بفروش؛ که شایستۀ این افتخاری.

در تو گل خوشبوی پیامبر آرام گرفته که نزد مصطفی جایگاهی برگزیده داشت.

ای قبر! همۀ خرد و دانش در تو جای دارد؛ و سزا است که مفتخر باشی.

در تو کسی نهفته که با قتلش، پایه های دین که با هدایت آباد شده بود، ویران گشت.

در تـو کسـی اسـت کـه جبرئیـل و میکائیـل در کودکـی اش همـراه بـا هدیـه ای ]از جانـب خداوند[، 

بـا او نوازشـگرانه سـخن می گفتند.

در تـو کسـی اسـت کـه فطـرس کـه پیـش از آن دلخسـته بـود، بـه او پنـاه آورد و بـا دو بـال رضایـت 

بـر فـراز آسـمان رفت.«

روزی کـه لشـکر زادۀ هنـد بـه سـوی او روان شـد، بـه خاطـر کینـه و خون خواهی کـه ]از پیامبر[ در 

دل داشتند،

گلوبریده َشَوم! گلویش را با شمشیر بریدند. فدای آن  آه و حسرت من بر او که 

کانه به خیمۀ زنان خیره شد! آه از هنگامی که غیرتمندانه و بیمنا

کـه خبـر مـرگ وی را آورد، نـزد زنـان  کـی و شـیهه ای  کـه اسـب نجیبـش بـا صـورت خا آه از دمـی 

بازگشـت!

زنان بانگ عزا سردادند و ] گوش و[ گوشواره ها را آشکار کردند و موی ها پریشان نمودند.

شتابان از پرده درآمدند، در حالی که پیش از آن، پرده نشین بودند.

از اندوه این عزا سیلی بر چهره نواختند و با نوحه گری، خیمه ها را ترک کردند.

گذاشتند. میان دشمنان صدایشان بلند و آشکار شد و حجاب و حفاظ را وا

کـه پیـش از آن، در حجـاب و پـرده نهـاده  و در ایـن حـال، چهره هاشـان نمایـان بـود، در حالـی 

شـده بودنـد.
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چون سر حسین را دیدند که بر فراز نیزه ماه تابان را می نمایاَند،

ــرا بایـــد بـــه  ــاروا نکرده ایـــم، چـ کار نـ کـــه در میـــان مردمـــان هیـــچ  ــا  ــا زاری فریـــاد برآوردنـــد: »مـ بـ

اســـارت رویـــم؟

ای مردم! چه شده که در میانتان هیچ یاوری برای خاندان رسول خدا نمی بینیم؟«

تـا روزگار باقـی اسـت و حّتـی پـس از آن، خشـم و لعـن خداونـد بـر کسـانی بـاد کـه بـه ایشـان سـتم 

کردند!

که مرا برای دوسـت داشـتن خاندان احمد مالمت می کند، بگو: »همواره در آتش باشـی،  به آن 

طرد شـده از رحمت حق!

آیا مرا برای دوست داشتن این گروه مالمت می کنی و مرا معذور نمی داری؟

کـــه خداونـــد در روز غدیـــر پدرشـــان را بـــه امامـــت و راهنمایـــی و  کـــه اینـــان هماناننـــد  در حالـــی 

امیـــری برگزیـــد؛

ـــان سایه گســـتر و  ـــن را از آن درخت ـــان بســـتند. ای ـــا او پیم ـــان خـــدا، همـــه ب ـــه فرم ـــه ب ک گاه  ـــان  هم

غدیـــر خـــّم بپـــرس!
پیامبر دانش آغاز و انجام ]= رویدادهای گذشته و آینده[ را به پدرشان سپرد.

پدرشان آن گاه که بر دوش پیامبر برآمد، بر عرش فراز گشت؛
کرد. کعبه زدود و به زیر افکند و ُخرد  و همۀ بتان را از 

گر در آن لحظه می خواستم، می توانستم ستارگان را با دست خود لمس کنم.‹ و گفت: ›ا
و پدرشان خورشید را درخشان بازگرداند، آن هنگام که نزدیک بود غروب کند.

و او نمازش را در وقت خواند و آن گاه، خورشید به حال خود بازگشت و تاریک شد.
کنار حوض کوثر دوستارانشان را جام می دهد و ناسپاسان را دور می کند. و نیز پدرشان بر 

خ را قسمت می کند. و پدرشان روز قیامت، عادالنه و دور از ستم، بهشت و دوز

و پدرشان همان کس است که خداوند، شبیِه شنوا و بینای او را برای فرشتگانش آفریده؛

و چـــون فرشـــتگان بـــه دیـــدارش اشـــتیاق یابنـــد، بـــه زیـــارت آن شـــبیه رونـــد. وه چـــه زائـــر و زیـــارت  

شـــده ای!

کرده بودند1.  ک دفنش  که در خا کرد، از آن پس  و پدرشان در صرصر مرده ای را زنده 

و نیز پدرشان آن است که پیامبر بارها با او این سخن رسا را در میان نهاد:

1. در بـارۀ زنـده شـدن مـرده ای در وادی صرصـر بـه دسـت امیرالمؤمنیـن؟ع؟ بنگریـد بـه: تقریـب المعـارف: ص 175 و 
248. )ن.( ابـن شهرآشـوب: 3/  مناقـب 
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›تو رفیق و یار و وزیر من پس از مرگم هستی؛ و چه ارجمند وزیری!

نسبتت با من همانند هارون است با موسی؛ و جز او پشتوانه ای نخواهم.‹

که او را در غبار نبرد، اسیر دست خود دید. ک ساخت، آن گاه  و پدرشان عمرو بن وّد را هال

کند. و پدرشان دلیرانه و دور از عجز، دروازۀ خیبر را از جای 

گریـــزان از جنـــگ بـــود، بـــازآورده بـــود، بـــا  کـــه همـــواره بـــزدل و  کســـی  کـــه دیـــروز  همـــان پرچمـــی را 

خـــود برداشـــت.

و خدای واال او را تنها شایستۀ همسری با فاطمه نمود و شّبر و شبیر را به وی عطا کرد.

آنان درهای راهیابی آدم به سوی خدا بودند که گناهش به واسطۀ ایشان بخشاییده شد.

کنانش آرام و قرار نداشتند. گر آنان نبودند، آسمان با سا آسمان به سبب آنان پابرجاست. ا

پیامبر همراه آنان به مباهله پرداخت. بگو: آیا در جهانیان همانند آنان می یابی؟

خدای غالب مراقب، در شأن آنان بسیاری از آیات قرآن عظیم را نازل فرمود.

آن آیات در سوره های ]آغاز شده با[ طس و حم و سورۀ رحمن آمده و دروغ در آن راه ندارد.

کردیـم.‹  کـه فرمایـد: ›او را نطفـه ای سـاختیم تـا بیازماییـم؛ و سـپس شـنوا و بینایـش  آن جـا 

]دهـر/2[
این بیانی است که هرگاه اهل معرفت در آن تأّمل ورزند، جایگاه بزرگ او را درمی یابند.

گاهی، بگو که ایشانند مقصود از: هل أتی ... . گر به تفسیر آ ای دوست! ا
نیکان از جامی می نوشند که آمیخته به کافور است.

خدای غالب نگاهبان، برای ایشان چشمه ای برآورده که نزدشان آن را به جوش درآورده اند.
خداونـد آنـان را هدایـت نمـوده و فرمـوده اسـت: ›یوفـون بالّنـذر.‹ و کیسـت کـه همچون ایشـان 

بـه نـذر وفـا کند؟
و از روزی بیم ورزند که شّرش همۀ جهان را می گیرد.

پس معبودشان شّر آن جهان را از ایشان برداشت و آن روز آنان شادابی و سرور می یابند.
کـــه بـــاغ و پرنیـــان عطـــا  کردنـــد و پاداششـــان بـــر ایـــن صبـــر آن اســـت  در نهـــان و آشـــکار صبـــر پیشـــه 

گیرنـــد.
بر تخت ها تکیه زنند و نه از تابش آفتاب زیان بینند و نه از سوز سرما.

به مقدار دلخواهشان از چشمۀ سلسبیل برایشان جام بگردانند.

و نیز پیاله های نقره و سبوهای آبگینه، به اندازه و مقدار، به دستشان دهند.

و هم جام های آمیخته به زنجبیل که نوشندگان را لّذت بخشد و جان ها را شفا دهد.
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آن جا بینی که نعمتی جاودان و قدرتی عظیم دارند.

و جامه هاشان دیبای نازک سبز است که در حشر نور از آن می تراود.

ک می نوشاندشان.« دستواره  های زینتی دارند و پروردگارم شراب پا

عبدالعزیز جلودی1 که انسانی نیک و راست گفتار بود، برایم روایت نمود،

گرامی باد! از راست گفتاری دیگر، غالبی، که یاد هر دو 

در خبری که سندش به ابن عّباس می پیوندد: روزی نزد پیامبر بودیم؛
و دیدیم که فاطمۀ بتول گریان آمد و پیاپی ناله سر می کند.2

پیامبر فرمود: »ای فاطمه! چرا گریانی؟« او آهسته پاسخ داد:

»زنان نزد من گرد آمده، فراوان سرکوفت و بدگویی ام می کنند؛

و گویند: ›پیامبر امروز تو را به همسری علی درآورد که نادار و فقیر است.‹«

فرمود: »فاطمه! بشنو و خدای را شکر بگزار؛ که از جانب او به فضلی بزرگ دست یافته ای.

تو را بدون اذن خداوند همسر نداده ام؛ همان خدایی که همواره تدبیر نیکو دارد.

خدا به جبرئیل فرمان داد و بانگ فرمانش آشکارا در آسمان برخاست.

فرشتگان نیز با او همراه شدند تا به بیت المعمور3 درآمدند.

جبرئیل برخاست و خدای بزرگ را فراوان ستایش نمود و تکبیر گفت.

ک جوانمرد نامدار درآوردم.‹ سپس گفت: ›ای پروردگار! فاطمه را به ازدواج علی پا

خدای واال فرمود: ›َمهر او را ناب و فراتر از همۀ مهرها قرار دهم:

یک پنجـــم زمیـــن و نیزآب هـــای آن َمهـــر فاطمـــه اســـت و دوســـتی ویـــژه اش را بـــر همـــگان واجـــب 

کردم.‹
در این حال، درخت طوبا بر سر حوریان مشک و عبیر نثار کرد.«4

یـخ دارای آثـار گرانبها بوده اسـت. وی  فـان ثقـه و دقیـق امامیـه و در فقـه و حدیـث و تار
ّ
1. ابواحمـد بـن یحیـی بصـری از مؤل

در 17 ذی حّجۀ 332 درگذشـت.

کـه همـان سـفیان  2. ایـن ابیـات را ابن شهرآشـوب )مناقـب آل ابی طالـب ]393/3[( از َعْبـدی دانسـته و مـا گمـان بردیـم 
بـن مصعـب َعْبـدی اسـت. پـس آن را در شـرح حـال وی )318/2( یـاد کردیـم. اّمـا بعـد بـه همـۀ قصیـده دسـت یافتیم و 

دانسـتیم کـه از آِن ابن  َحّمـاد َعْبـدی اسـت.

گـر از آن جـا چیـزی بیفتـد بر بـام کعبه  3. مسـجدی اسـت بـر آسـمان چهـارم از زمـرد یـا یاقـوت مقابـل کعبـه، بـه طـوری کـه ا
ئـک آباد اسـت. )م.( یـارت مال آیـد و قبـل از طوفـان بـر زمیـن کعبـه بـود و معمـور از آن نـام یافـت کـه همـواره از ز

کتاب )318/2( بجویید. 4. حدیث های مربوط به این ابیات را در همین 
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از پیامبر روایتی به ما رسیده که همگان آن را درست و رسیده از وی دانسته اند.

کنند، نوری را می نگرند؛ وی فرموده است: »هنگامی که مردم در بهشت سا

که چشم ها را درمی رباید. با شگفتی پرسند: ›این چیست؟

مگر خداوند به ما نفرموده بود که در بهشت نه از خورشید خبری است و نه از سوز سرما؟‹

در این حال، نداشان رسد: ›ای بهشتیان! درنگ کنید؛ که از هر تغییری در امانید.

علی، ولی خدا، با موالتان زهرا سخنی شادمانانه و از سر مزاح گفت که او را شاد ساخت.

کرام و ُسرورشان را بیفزایید!« چون زهرا لبخند زد، این نور پدیدار گشت.‹ پس ا

ک برآرم، تکیه گاهم شمایید. ای خاندان احمد! چون در روز حشر خواهم که سر ز خا

گردند و دشمنانتان تیره بخت شوند و در آتش  به سبب]دوستی[ شما، دوستارانتان سعادتمند 

گیرند. جای 

فردا برای من و شیعیان نیک کردار چه نیکو ذخیره هایی هستید!

پس این قصیده را بشنو که چون مروارید است و تهی از هر گونه هزل و عیب.

این ابیات را علی بن  َحّماد پرداخته که چنین زینت و آراستگی یافته است.

کاظمیـن، بـه قصیده هـای بسـیار  کهـن در نجـف اشـرف و  نیـز ال بـه الی مجموعه هـای 

کـه فهرسـت آن از ایـن قـرار اسـت: ی دسـت یافتیـم  از و

1. قصیده ای دارای 46 بیت با این سرآغاز:
ای روز عاشورا! مرا دیرگاهی به اشک نشاندی و در سختی و درد باقی نهادی.

2. قصیده ای دارای 37 بیت، بدین قرار:
عید را به دیگری شادباش گوی! مرا که اسیر عزایم، کدام عید باشد؟

با این سوگ از عید بیگانه ام. پس، از من دست بدار و مرا با سوز دلم بگذار!

آن گاه که همگان عید را شادمانی کنند عید من ناله و اشک است.

و هرگاه ایشان جامه نو کنند، من جامۀ سوز و اندوه تازه کنم.

گاه که آنان شراب نوشند، من اشک آمیخته به خون نوشم. و آن 

و هرگاه ایشان آواز ]شادی[ بخوانند، من با نوحه و شیون بر حسین نوا سردهم.

کربال بمیرم، کم است. گر از اندوه و سوز دل در مصیبت غریب  ا

گوارا است عید بر کسی که سرورانش را دشمنان از پای درآوردند؟ آیا 
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ک و چه فراوان مصیبت که در تو هست! کربال! چه بسیار اندوه جان سوزنا آه ای 

کنـم،  گـر چنیـن  کشـتندش، بـاز هـم از زندگـی لـّذت ببـرم؟ ا کـه بـه سـتم  کشـتۀ طـّف  آیـا پـس از 

کم حیایـم. بسـی 

چگونـه از نوشـیدن آب لـّذت بـرم، حـال آن کـه بـه او بـا لـب عطشـان و انـدوه فـراوان، جـام مرگ 

نوشـانده شد؟

بـی ردا تجّسـم  را برهنـه و  او  کـه پیـش چشـمانم  لبـاس غـم برهنـه نشـوم، آن گاه  از  چگونـه 

می کنـم؟

چگونه چشمانم اشک نیفشاند، از آن پس که موی سپیدش به خون آغشته شد؟

ک طّف اسبان بر پیکرش می تازند و من بر بستر نرم آرام گیرم؟ بر خا

کنیـزان، وی را از پـرده درآوردنـد و بـه ذّلـِت  گرفتـن  کـه هماننـد بـه اسـیری  پـدرم فـدای زینـب 

اسـارت بردنـد.

ک، برهنه و  افکنده بر زمین ]بی سایه و[ بی گیاه دید، و چون حسین را بر  روی خا

به سوی وی دوید و شمر شنید که او آهسته و هراسان می گوید:

گذار تا از دیدنش توشه ای برگیرم؛ که این نهایت آرزوی من است. »ای شمر! مرا وا

که تردید  گردن شـما نیسـت؟ پس چرا به من می نگری، در حالی  آیا ما را از رسـول خدا حّقی به 
ناروایت را در حق او آشـکار می سـازی؟«

سپس حسین را می خواند: »برادرم؛ زادۀ مادرم! چرا مرا با تیره روزی ام وانهادی؟
کـــرد و توانـــم را از  بـــرادرم! مصیبـــت ســـختت اســـتخوانم را ســـایید ]و شکســـت[ و پیکـــرم را نـــزار 

ـــرد. ـــان ب می
برادرم! امید داشتم که در مرگ و زندگی با من باشی؛ اّما امیدم نافرجام ماند.

کســـی بـــه جـــای دیگـــری بمیـــرد، جانـــم را فـــدای تـــو می کـــردم؛ و ایـــن فـــدا  گـــر می شـــد  بـــرادرم! ا
ناقابـــل بـــود.

برادرم! پس از تو هیچ دوستی مرا نباشد؛ بلکه جز با چشم نابینا زندگی نگذرانم.«
آها و حسرتا بر فاطمۀ صغرا که به خواری اسارت، حجاب از او برگرفته شد!

از سوز عزا و مصیبت، یک دست بر سر داشت و دست دیگر بر دل.

ک دید که با دستانش زمین تفتیده را می کاود، و چون پدرش را افتاده بر خا

از فرط ناتوانی نتوانست به سوی وی رود؛ بلکه آهسته او را ندا داد:

»پدرم! برای یتیمی و ناتوانی و محنت و بالی من چه کسی را می بینی ] که بر او تکیه کنم[؟«
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و چون پاسخی جز از پلک های فروافتاده و اشارات او نشنید،

به سوی دو عّمه اش رفت و گفت: »گمان دارم پدرم دیگر زنده نیست.

کـــه هرگـــز چنیـــن  گـــر زنـــده اســـت، چـــرا ]پاســـخم را نمی دهـــد و[ بـــه مـــن جفـــا مـــی ورزد، حـــال آن  ا

عادتـــی نداشـــت؟«

ای خاندان احمد! مادام که ستارگان جوزا روشنند، بر شما درود باد!

شما برگزیدگان خدا از خلق پس از خاتم پیامبرانید.

شما ستارگان هدایتید که مردم در تاریکی ها با نور شما راه می جویند.

من بندۀ شمایم، ابن  َحّماد، که برای فردای قیامت به شما چشم دارم.

امید می ورزم که نزدتان نومید نمانم؛ و عقیده دارم که شما مرا به آرزویم می رسانید.

3. قصیده ای دارای 75 بیت با این سرآغاز:
که آن را هیچ دوایی  که می خواست  تو را به درد و اندوه افکند، دردی  دوری دوستان آن سان 

نباشد.

4. قصیده ای دارای 28 بیت با این سرآغاز:
آیا شادمان گردد آن که جگرش می گدازد و قلبش از سوز عشق، اندوهگین است؟

5. قصیده ای دارای 68 بیت با این سرآغاز:
ای چشم؛ وای بر تو! سیل آسا اشک ببار؛ و ای قلب! اندوهگین و غّصه دار باش!

6. قصیده ای دارای 74 بیت با این سرآغاز:
آیا باز هم بازی درحالی که سپید مویی نمودار شد؟ سپیدمویی کاستی و عیب است.

7. قصیده ای دارای 67 بیت با این سرآغاز:
اشک را فراخواندم؛ پس سخت جاری شد. اّما بی غمی را ندا دادم و پاسخم نگفت.

گوید: در همین قصیده 
گر دوست داشتن خاندان پیامبر گناه من است، من از این گناه بازنمی گردم. ا

کـه را دشنامشـان دهـد،  آنـان را دوسـت مـی دارم و سـتایش خویـش را نثارشـان می کنـم و هـر 

دشنام می گویم.
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آنان را نمی ستایم تا به چیزی دست یابم؛ بلکه از جان و دل مدحشان کنم.

علی ابن  َحّماد از مدح نیکوی آنان تنها چشم به پاداش خداوند دارد.

8. قصیده ای دارای 26 بیت با این سرآغاز:
آیا پیکرم را برای درمان دردها طبیبی هست؛ یا چشمانم را از خواب بهره ای؟

9. قصیده ای دارای 30 بیت با این سرآغاز:
کنـون زنـده نیسـت _  گرچـه ا ای خانـدان رسـول خـدا! شـما شـریف ترین آفریدگانیـد از نظـر جـّد، ا

و پـدر.

10. قصیده ای دارای 60 بیت با این سرآغاز:
روزگار شگفتی ها و عجایب پیاپی دارد؛ و نیز بهره ها و مصیبت ها.

11. قصیده ای دارای 34 بیت با این سرآغاز:
هال کیست به فریاد این قلب همواره حسرت نشین رسد و این چشمان اشک افشان؟

گوید: این قصیده به اقتباس از تائیۀ دعبل است و در پایان آن 
گشـته، بـه تـو  کـه بـا ویژگی هـای نیکـو آراسـته  ای امیـن خـدا! ایـن قصیـدۀ در بـاب امامـت را 

می کنـم. پیشـکش 

این را علی بن  َحّماد که هّمتی عالی دارد، فراخوانده و آن نیز فراپیش آمده است.

همانند سرودۀ دعبل ُخزاعی است که خدای رحمان در غرفه های بهشتی جایش دهد:

»مدرسه های آیات خدا از تالوت تهی گشت و جایگاه  فرود وحی، بیابانی خشک و خالی شد.«

12. قصیده ای دارای 95 بیت با این سرآغاز:
ک و نیک در مدینه. بقعه هایی مقّدس در بقیع هستند و جای هایی پا

13. قصیده ای دارای 28 بیت با این سرآغاز:
مـرا بگـذار تـا نوحـه سـرکنم و یـاری کنـم نوحه  گـران را؛ همچـو منی سـزاوار اسـت که بر روز عاشـورا 

گریـه  و نوحه سـرکند!

14. قصیده ای دارای 23 بیت با این سرآغاز:
می بینم که صبر فنا می پذیرد و اندوه افزوده می شود و پیکرم کهنه می شود و دردها تازه می گردند.
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15. قصیده ای دارای 86 بیت با این سرآغاز:
که روزی بازگردد و مرا از خوشی اش1 توشه ای دهد؟ چه زیان رسد جوانی را 

ی بـا ایـن قصیـده بـه اسـتقبال قصیـدۀ سـید اسـماعیل ِحْمیـری رفتـه اسـت بـا ایـن  و

سـرآغاز:
طاف الخیال علینا منک عّبادا ... : ای عّباد! خیال تو بر ما گذشت ... .

گفته است: َعْبدی در پایان قصیدۀ خویش 
کـه آغازگرانـه گفتـه اسـت: »ای عّبـاد! خیـال تـو  ایـن قصیـده را هـم وزن گفتـۀ اسـماعیل سـرودم 

گذشـت.« بـر ما 

16. قصیده ای دارای 37 بیت با این سرآغاز:
مادام که زنده ای، برنسل محّمِد برگزیده، سیل اشک جاری کن!

17. قصیده ای دارای 29 بیت با این سرآغاز:
کـه مـرا بـه صبـر می خوانـی! در بـارۀ مـن خواسـتۀ نابجـا داری. پـدرت مبـاد! آیـا روا اسـت  ای آن 

کسـی چـون مـن بـه صبـر خوانـده شـود؟

18. قصیده ای دارای 60 بیت با این سرآغاز:
درود من بر قبری که حیدر را در خود جای داده است؛ درود مشتاقی که طاقت صبوری ندارد.

در پایان همین قصیده سروده است:
من در دین خویش غلّو نمی کنم و در دوستی وصی کوتاهی نمی ورزم.

ک بـردارد، بـا همیـن اعتقـاد میانـه، خداونـد را در روز برانگیـزش  علـی بـن  َحّمـاد چـون سـر از خـا

کـرد. دیـدار خواهـد 

19. قصیده ای دارای 28 بیت با این سرآغاز:
کـه مهـر علـی عذرخـواه مـن  گـذار؛  ای سرزنشـگرم! از مالمـت مـن در عشـق دسـت بـردار و مـرا وا

اسـت.

1. در متن »طیبٍة« آمده، ولی »طیبه« درست است. )ن.( 
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20. قصیده ای دارای 62 بیت با این سرآغاز:
گـری دیگـر وی را بـه  گـوش او رسـاند و ندا گـِر بیم دهنـده فراخوانـد و و ندایـش را بـه  قلبـش را ندا

خاطـر سـپید مویـی آشـکارش بـه پرهیـزگاری دعـوت کـرد. پـس او هـم پرهیـزگاری پیشـه نمود.

21. قصیده ای دارای 77 بیت با این سرآغاز:
کندی؛ محبوب و شادی ام را یکجا از من دور کردی. ای فراق! جمعی را که فراهم بودند، پرا

22. قصیده ای دارای 25 بیت با این سرآغاز:
کـه نـورش سـرزمین کربـال را  کنـار کسـی  یـارا! مـا را بـه ایـن سـو بگـردان تـا بیشـتر ایـن جـا بمانیـم: 

گرفتـه اسـت. فرا

23. قصیده ای دارای 52 بیت با این سرآغاز:
فکر و خیال  در جانم جوالن می دهد و اندوهم بر خاندان پیامبر به درازا می کشد.

24. قصیده ای دارای 58 بیت با این سرآغاز:
ای زیباروی از سر ناز مرا به فراق افکندی و پیکرم را از هجران همچون شبحی ساختی.

25. قصیده ای دارای 27 بیت با این سرآغاز:
کـه در آن سراشـیبی  هـال مایـۀ زینـت هـر انسـان در زندگـی عقـل اسـت و نیـز پیمـودن راه هدایتـی 

]سـقوط[ و لغـزش نباشـد.

26. قصیده ای دارای 21 بیت با این سرآغاز:
ای علی بن ابی طالب؛ ای زادۀ آن راد مرد پر احسان؛ ای »حجاب« و »باب« اهلل _ قدیم ازلی.

27. قصیده ای دارای 51 بیت با این سرآغاز:
نشانه های هدایت با تو نجوا کرده اند؛ این را بدان. و تو در راه مستقیم هدایت قرار گرفتی.

گر نمی دانی. کار دو جهان بپرس، ا با دیدۀ عقل در فرجام عشق بنگر و از 

28. قصیده ای دارای 55 بیت با این سرآغاز:
گردد، چگونه به خواب رود؟ که از یاران جدا  پس از شما، خواب بر من حرام است. آن 
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29. قصیده ای دارای 27 بیت با این سرآغاز:
خـــدای را خشـــنود ســـاز و شـــیطان را بـــه خشـــم آور تـــا هنـــگام حشـــر، از خشـــنودی و بهشـــت او 

گیـــری. بهـــره 

گوید: که پایان آن افتاده،  در همین قصیده 
کیست که خداوند قرآن را بر وی نازل فرمود تا در همۀ دانش ها برهان باشد؟

کرد تا ایمان را کامل سازد. همو است که روز غدیر تعیین وصی خود را به همۀ جهانیان ابالغ 

کـه از  در برخـی از مجموعه هـا، قصایـدی بـه شـاعر مـا، ابن  َحّمـاد َعْبـدی، نسـبت یافتـه 

آِن ابن  َحّمـاد محّمـد ]بـن سـلمان ابوغالـب علـوی موسـوی، از اهالـی مـرو )د. 558([ اسـت 

یسته و از جملۀ آن ها، قصیده ای است با این سرآغاز: که چند سده پس از او می ز
گـر بـر چیـزی جـز مصیبت سـبط پیامبر بگریی، اشـکت تباه گشـته و هرگز در این انـدوه که از آن  ا

بی تابی، تسـّلی نخواهی داشت.

که پایانش چنین است: ما به تمام این قصیده دست یافته ایم 
کـــه بنـــدۀ شـــما، محّمـــد بـــن  َحّمـــاد، فـــردای قیامـــت، بهتریـــِن آفریـــدگان، شـــفاعت گر  امیـــد اســـت 

او باشـــد.
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روز غدیر هدایت از شبهه ها بازشناخته شد و زر ناب بیان حقیقت، از زرَنما جدا گشت.

کمال دین  پـروردگار عـرش دیـن مـردم را برایشـان کامل سـاخت؛ چنان کـه آیات قرآن را در بـارۀ ا

آشـکارا نازل فرمود.

کـه هماننـدی  کـه برتـر از آن اسـت  رسـول خـدا در میـان همـگان بـازوی علـی را فـراز بـرد؛ همـو را 

داشـته باشـد.

و فرمود: »هال هر که من موالی او هستم، علی نیز موالی او است.« و چه افتخار بزرگی!

)مناقب آل ابی طالِب ابن شهرآشـوب: ایران: 531/1 ]37/3[؛ الّصراط المسـتقیم بیاضی 

)]311/1[

شاعر

امامیـه  از خاندان هـای شـیعۀ  آل هنـدو  اسـت.  رازی  بـن هنـدو  ابوالفـرج محّمـد  ی  و

یافـت  کسـانی  از  گروهـی  میانشـان  در  و  برخاسـتند  ادب  و  دانـش  یـج  ترو بـه  کـه  بوده انـد 

کـه بـه انـواع فضیلت هـا آراسـته و در نویسـندگی و شـاعری پیشـگام و اسـتوار بودنـد  گردنـد 

کـه  بـن هنـدو  ابوالفـرج محّمـد  از جملـه  اسـت؛  یادشـان سرشـار  و  نـام  از  فرهنگ نامه هـا  و 

از  را  او  ]ص152[(  العلمـاء  )معالـم  ابن شهرآشـوب  و  اسـت  خانـدان  ایـن  شـرافت  بنیادگـذار 

اسـت. شـمرده  بیـت؟مهع؟  اهـل  پرهیزپیشـۀ  شـاعران 

کـه َثعاِلبـی )یتیمـة  نیـز از همیـن خانـدان، ابوالفـرج حسـین بـن محّمـد بـن هنـدو اسـت 

ی را آورده و او را از یاران وزیْر صاحب بن عّباد شـمرده  الّدهر: 362/3 ]459/3[( شـرح حال و
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ی بسـیار اسـت  گفته اسـت: »سـخنان نمکین و دلنشـین و و پاره ای از شـعرش را یاد نموده و 

و ایـن بـاب تنهـا گنجایـش همیـن نمونـه از آن را دارد.« و از آن چه که از شـعرهای او یاد کرده، 

این سروده است:
گام بـه  مبـادا دور از دسـترس بـودِن شـکوه، تـو را هراسـان سـازد؛ زیـرا مجـد و شـکوه، به تدریـج و 

گام می آیـد.

گره باال می رود. گره به  نیزه ای که سربلندی اش را دیده ای، می بالد و 

و نیز این سروده را:
کـــه زیبایی هـــای آن آهـــووش را دیـــده،  کـــه از آن زمـــان  گوینـــد: »چشـــمان تـــو را چـــه شـــده  مـــرا 

اشـــکهایش همـــواره جـــاری اســـت؟«

کنون باید با باران اشک غسل کند.« گویم: »دیدگانم با طلعت رخسارش زنا کرد و ا

از همیـن خانـدان، ابوالفـرج علـی بـن حسـین بـن محّمـد بـن هندو اسـت که شـرح حال 

ی در شـماری از شـرح حال نامه ها )طبقـات األطّبـاء: 323/1 ]ص429[؛ ُدمیـة القصـر: ص113  و

اشـکوری  القلـوب  محبـوب  136/13؛  دبـاء: 
ُ
األ معجـم  ]13/3[؛   45/2 الوفیـات:  فـوات  ]608/1[؛ 

گـردد و در همـۀ آن هـا،  ]139/1[؛ نسـمة السـحر بذکـر مـن تشـیع و َشـَعر ]مـج8/ج362/2[( یافـت 

مایـه وری بسـیارش از حکمـت و فلسـفه و طـّب و نویسـندگی و شـعر و ادب، و نمایـان بـودن 

چهـره اش در همـۀ این هـا سـتوده شـده اسـت. از آثـار او اسـت: مفتـاح الّطـّب، المقالـة المشـّوقة 

طـه )بـا 
ّ

فـی المدخـل إلـی علـم الفلـک، الکلـم الّروحانیـة مـن الحکـم الیونانیـه، الوسـاطة بیـن الّزنـاة و الال

گرگان درگذشت. مضمون هزل(، و دیوان شعر. او به سال 420 در 

از نمونه های شعر ابوالفرج علی در مضمون های بدیع و تازه، این سروده است:
گره خورده است. ]بند جامۀ[ وقار خود را در برابر آهووشی گشودم که چشم جهانیان در او 

همو که رخسارش کعبۀ جمال، اّما دلش جای حجراالسود است.

نیز او را است:
به این ماه نمایان بگویید: »تو را به سامان و نابسامانی ام چه کار؟

گزیر توشه ای باید!« بوسه ات را توشۀ این دل مسافر کن؛ که مسافر را نا
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گوید: همو 
گوینـد: »روزی دل از مهـر آنـان برگیـر و بـه دیگری پـرداز و دلت را فریب ده؛ که دل فریب خوردنی 

است.«

اّما دل من تنها به قالب مهر آنان ریخته شده و جایی برای دوستی دیگری در آن نیست.

گفته است: نیز 
کننـدگان، نامـه نوشـتنم بـه  گفتـار سـخن چینان و تحریـک  بـه حـّق خـودت سـوگند! بـه سـبب 

تأخیـر نیفتـاد؛

گر می نوشتم، اشکم خّط نامه را پریشان می کرد؛ و نامۀ پریشان را چه سود است؟ بلکه ا

و هم سروده است:
کار؟ مجّردان بی زن و فرزند به واالیی ها دست یابند. فرد عیالوار را با واالیی ها چه 

خورشـید از آن جـا کـه تنهـا اسـت، همـۀ آسـمان را می پیمایـد؛ اّمـا پـدِر بنات الّنعـش در آسـمان، بر 

جـای خـود، ثابت اسـت.

گوید: همچنین 
کـه  کـن؛  کـه در آن بـه تـو سـتم می شـود، سـراپرده برچیـن و از خوارمایگـی دوری  از سـرزمینی 

اسـت. دوری  سـزاوار  خـواری 

که صندل هند در وطن خود ارزش  کاسـتی شـود، از آن جای بکوچ؛  هرگاه بودن در جایی مایۀ 

هیزم را دارد.

بـر خواننـدگان پوشـیده نماَنـد که شـرح حال ابوالفرج علی بن هنـدو، در این مأخذها به 

یتیمـة الّدهـر نسـبت یافتـه اسـت: عیـون األنباء، فـوات الوفیات، محبـوب القلوب. اّما یتیمـة الّدهر از 

ی، یعنـی حسـین، اسـت  ی تهـی اسـت و آن چـه در آن آمـده، شـرح حـال پـدر و شـرح حـال و

کـه از او یـاد شـد. آری؛ َثعاِلبـی )تتّمـۀ یتیمـة الّدهـر: ص134-143 ]155/5[( شـرح حـال او را یـاد 

کـه در ادب و دانـش، بـا برگ های برنده  ی کسـی اسـت  ی را چنیـن سـتوده اسـت: »و کـرده و و

کت جسـته و بـردۀ پیشـگامی در بالغـت، در بنـد و ملـک او بود. در شـعر، یگانـۀ روزگار؛ و  شـرا

یـد، یکتـای اهـل  گردن آویزهـا و رشـته های مروار کنـده و آراسـتن  در شـکار مضمون هـای پرا
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کاسـتی[ و نزدیـک سـاختن  فضیلـت اسـت، آن هـم همـراه بـا پیراسـتن واژه هـای رسـا ]از هـر 

یـان سـخنش: ›آیـا این جادو اسـت  مقصدهـای دور و بـه یـاد آوردن ایـن آیـه بـرای شـنوندگان و راو

یـا شـما نمی بینیـد؟‹ ]طـور/15[ مـن در یتیمـة الّدهـر )212/3 ]460/3[(، پـاره ای از شـعر او را آوردم و 

کنـون پـس از آن، بـه گوهرهـای میانـۀ گردنبنـد شـعرش و بیت هـای  بـه جـز آن دسـت نیافتـم. ا

ی _ دست یافته ام.« یگانه _ و بلکه سخن اعجازین و

ی برگه هایـی از شـعر او و هـم فصلـی از رسـالۀ هزل آمیـزش، الوسـاطة بیـن الزنـاة و  سـپس و

الالطـه، را آورده اسـت.

نیـز از همیـن خانـدان، ابوشـرف بـن ابی الفـرج علـی بـن حسـین بـن محّمـد بـن هنـدو 

کـه نویسـندۀ ُدمیـة القصـر )ص113 ]618/1[( در دنبالـۀ شـرح حـال پـدرش، از او نیز شـرح  اسـت 

حالـی آورده اسـت.

گاه بیت هـای یـاد شـده در بـارۀ غدیـر، بـه ابوالفـرج سـالمة بـن یحیـی موصلـی نسـبت 

می یابـد1؛ و ایـن سـخن درسـت نیسـت؛ زیـرا هـر کس به دو کتـاب مناقب آل أبی طالـب و معالم 

ی ابوالفـرج موصلـی را در  کـه و العلمـاء تألیـف ابن شهرآشـوب وقـوف یابـد، نیـک درمی یابـد 

کنیـه اش یـاد می کنـد. و خداونـد داناتـر اسـت! کتـاب بـا نامـش، و ابوالفـرج رازی را بـا  هـر دو 

1. بنگریـد بـه: یتیمـة الّدهـر: 82/1 ]129/1[. ]سـید امیـن )أعیـان الّشـیعه: 275/7( ایـن ابیـات را بـه همیـن سـان بـه وی 
نسـبت داده اسـت. )غ.([
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بگو به آن که در شعرش نشانه های بدکاری اش آشکار شده؛
و دین خود را از سر نادانی به گمراهی می فروشد که بهره ای دنیایی وی را امید می برد:

»ای لعنت بر تو! تو کجا و اسرار امامت کجا؟
کرامت نیست! آیا آن را ارث پیامبر دانسته ای؟ به حق نرسیدی و تو را حرمت و 
امامت با نّص پیامبر است، در بارۀ کسی که در این مقام، جانشین او می شود؛

کـه وی را برپـای داشـت و  چـون سـخن صریـح رسـول خـدا در روز غدیـر خـّم بـرای حیـدر، آن گاه 
فرمود:

›هر که من موالیش هستم، این نیز موالی او است.‹ و سخن خویش را به گوش آنان رساند.
گاه در بارۀ وی بپرس که در این صورت، از پشیمانی خواهی مرد. از آ

او بود که با درخشندگی شمشیرش تیرگی غبار میدان جنگ را روشن  ساخت،
گاه که سروران مالکتان ]متوّکل[ از ضربۀ وی شکایت آوردند. در نبرد بدر، آن 

و نیز از نالۀ پدرشان ]= عباس عموی پیامبر[ در حالی که پیامبر را از خوابش بازداشت.
امام دین ما کسی است که دین را برپا داشت و ارکانش را ساخت.

کارزار شعله ور می شد، شراره های آتش را فرومی خواباند. و در هر معرکه چون آتش 

در نبرد خیبر از آن پس که عافیت خواهان گریختند، دروازۀ خیبر را گشود.

گر همه را با وی سنجند، با ریزه های ناخنش نیز برابر نباشند.« به خدا سوگند! ا

بــی 
َ
قاضــی ابوالمــکارم محّمــد بــن عبدالملــک بــن احمــد بــن هبــة اهلل بــن ابی جــرادۀ َحل

)د. 565( در شــرح قصیــدۀ میمیــۀ ابوفــراس، مشــهور بــه شــافیه، از مــروان بــن ابی َحْفصــه 

کــردم ]و آنــان را  کــه در آن، از رافضیــان یــاد  کــرده اســت: »نــزد متــوکل شــعری خوانــدم  گــزارش 
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گماشــت و در ســرای بــاِر عــام، چهــار خلعــت  ی مــرا بــه والیــت بحریــن و یمامــه  نکوهیــدم[. و

بر من پوشانید. و آن شعر چنین است:
]ای بنی العّباس[ میراث محّمد از آِن شما است و به عدلتان ظلم از میان رود.

کـه بـه قـدر  کنـون دختـرزادگان ]=بنی الزهـراء[ بـه ایـن میـراث چشـم امیـد دوخته انـد، حـال آن  ا

ریـزۀ ناخنـی از آن سـهم ندارنـد.

داماد ]= علی)ع([ وارث نیست و دختر ]=فاطمه علیها  السالم[امامت را میراث نمی برد.

آنان را که مّدعی میراث شمایند، جز پشیمانی بهره ای نیست.

_ ]ای مّدعیان![ وراثت را شایستگانش بردند؛ پس چرا زبان به سرزنش گشاده اید؟ چرا؟

کـــه در دســـت شـــما اســـت، از آِن دختـــر ]پیامبـــر[ بـــود، میـــان مـــردم قیامـــت ]و آشـــوب[ گـــر حّقـــی  ا

ـــا می شـــد. _ بـــه پ

کرامتـــی  میـــراث پیامبـــر بـــرای غیـــر شـــما نیســـت؛ نـــه بـــه خـــدا ســـوگند! و ایشـــان را هیـــچ حرمـــت و 

نیســـت.

کنون نشانه و نمادی شده ام برای تشخیص محبان شما از دشمنانتان من ا

کـه او را جعفـر  بـن حسـین می گفتنـد، با این سـخن به  قاضـی ابوالمـکارم گویـد: »مـردی 

ی پرداخت: پاسـخ و
بگو به آن که در شعرش نشانه های بدکاری اش آشکار شده ... .«1

ی از فرزنـدان ابوعبـداهلل حسـین بـن حّجاج بغـدادی یا  کـه و امینـی گویـد: بـا ایـن گمـان 

ی در شـمار شـاعران ایـن سـده یـاد کردیـم؛ اّمـا بـه مطلبی در شـرح  از هـم روزگاران او بـوده، از و

ی دسـت نیافتیـم. نیـز بـه شـماری از قصیده هـای غدیریـه از چندیـن شـاعر دیگـر در  حـال و

یخ زندگی شـان ندانسـتیم،  سـدۀ چهـارم دسـت یافتیـم؛ اّمـا از آن جـا که چیـزی از احوال و تار

از آن ها چشـم پوشـیدیم.

1. بنگرید به: أعیان الّشیعه: 446/18 ]93/4[�
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35. ابوالنجیب طاهر

35. ابوالنجیب طاهر )د. 401(

مسلمان در روز غدیر، عید کند؛ و جرم پیشه این عید را بر او ناپسند شمَرد.

ای انکارگراِن آن مکان و آن روز و آن سخن پیامبر برگزیده؛ مرگتان باد!

خدای بلند جایگاه آن روز نازل فرمود: »امروز دینتان را کامل کردم؛

امـروز نعمـت خویـش را بـر شـما تمـام سـاختم.« و همـۀ نعمتهـا بـه واسـطۀ نصـب امـام اسـت. 

)]32/3[  528/1 ابن شهرآشـوب:  ابی طالـِب  آل  )مناقـب 

شاعر

ی ابونجیـب شـّداد بـن ابراهیـم بـن حسـن، ملّقـب بـه طاهـر َجـَزری، از شـاعران اهـل  و

سـرودخوانی  آن  شاخسـارهای  بـر  و  می پرداختـه  شـعر  انـواع  ُسـرایش  بـه  کـه  بـوده  بیـت؟مهع؟ 

ی دارای دیـوان شـعر  می نمـوده، آن هـم بـا نظمـی نـرم و واژگانـی بسـامان و مضامینـی پربـار. و

کـه آشـکارا در بـارۀ  بـوده و ابن شهرآشـوب )معالـم العلمـاء ]ص149[( او را از شـاعرانی شـمرده 

از  ی  گویـد: »و دبـاء: 261/4 ]270/11[( 
ُ
اهـل بیـت؟مهع؟ شـعر می سـروده اند. َحَمـوی )معجـم األ

بـی را مـدح می گفـت و شـعری ظریـف و اسـلوبی 
َّ
ُمَهل بـود و  شـاعران َعُضدالّدولـة بـن بویـه 

ی چنیـن اسـت: لطیـف داشـت و بـه سـال 401 درگذشـت. نمونـۀ اشـعار و
کار خویـش را بـه بهتریـن وجـه  کسـی از آن چـه در دسـترس او اسـت، خشـنود نباشـد و  هـرگاه 

سامان ندهد،

که بدتدبیر است. یک روز را می خندد و یک سال را می گرید. گذار؛  او را به حال خود وا

)243(
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گوید: نیز 
ای جماعت صوفیان که بدترین جماعتید! شما شیوه ای باطل و پوچ آورده اید.

آیا خدای من در قرآن به شما فرموده: »همچون چهارپایان بخورید و برایم برقصید؟«

همو سروده است:
کرد. به دل گفتم: »چه بالیی بر سرت آمده؟ برایم بگو!« گفت: »آن نان فروش دلم را پاره 

گذارید تـا بمیرم با  بـا او گفت وگـو کنیـد در بـارۀ جنایتـی کـه چشـمانش بـا مـن کـرده اسـت یا مـرا وا

آن سـوز و دردی کـه در مـن نهـاده اسـت.«

گفته است: نیز 
زمین خدا عرصه ای پهناور دارد و رزق خداوند در دنیا گسترده است.

که با خواری نشسـته اند، بگو: »هرگاه زمینی بر شـما تنگ شـد، به جای دیگر مهاجرت  به آنان 

کنید!«

همچنین از او است:
نگاهم را تباه کردید. از روزی که دور گشته اید، دیگر هیچ چیز را زیبا ندیده ام تا بازگردید.

گذارید؛ که چشم خوش بین و چشم بدبین دیگر بهتر از شما را نمی بیند. مرا با عشقم وا

بی 
َّ
همـو )همـان: 194/3( از ابونجیـب نقـل کرده اسـت: »من بسـیار بـا وزیْر ابومحّمـد ُمَهل

کـه جامـه ام را شسـته بـودم و  )د. 352( همراهـی و همنشـینی داشـتم. یـک بـار اّتفـاق افتـاد 

او پیکـی فرسـتاد و مـرا فراخواْنـد. عـذری آوردم و او نپذیرفـت و در تقاضـای خویـش اصـرار 

یـد. پـس برایـش نوشـتم: ورز

بنده ات زیر بند ]لباس[، برهنه است؛ گویا خدانکرده شیطان است!

کـه بـا تـار و پـودش درآمیختـه و در آن  کـه فرسـودگی، همنشـینی اسـت  جامه هایـی را می شـوید 

خانـه کـرده اسـت.

کـه مردمـان را  گـر مـرا دینـی باشـد؛ چنـان  ایـن جامه هـا از دیـن مـن نیـز نازک تـر اسـت _ البّتـه ا

دین هـا اسـت _ .

این جامه ها بازگو کنندۀ حال من است، پیش از آن که احسانت به من رسد.
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263 35. ابواهنجیف  رها

گفتـه ای  کـه مـرا در آن لبـاس بینـد، درحالی کـه رویـش را برمی گردانـد می گویـد _ و  البتـه هـر  هـر 

هـم دلیلـی دارد _ :

»این که عنکبوت های دیوار بر فرازش تار بافته اند، انسان است؟«

کیســـه ای بـــا 500 درهـــم فرســـتاد.« ]معجـــم  آن گاه، برایـــم باالپـــوش و عمامـــه و شـــلوار و 

دبـــاء: 140/9[
ُ
األ

گویـد: »او  ی را آورده،  کتبـی )فـوات الوفیـات: ص167 ]45/2[( شـرح حـال و کر[  ]ابن شـا

گفـت و در حـدود سـال  بـی، وزیـِر معّزالّدولـه، و نیـز َعُضدالّدولـه را مـدح 
َّ
کـه ُمَهل شـاعری بـود 

400 درگذشـت.« سـپس ابیاتـی از شـعر او را آورده و در همـان مأخـذ )ص132 ]356/1[( ضمـن 

دباء در ماجرای شسـتن جامـه یاد کردیم، 
ُ
کـه از معجـم األ بـی، حکایتـی را 

َّ
شـرح حـال وزیـْر ُمَهل

ی در دائـرة المعـارف بسـتانی)360/2( آمـده اسـت. نقـل نمـوده اسـت. نیـز شـرح حـال و

ابراهیـم،  بـن  کنیـۀ همیـن شـّداد  ابونجیـب  کـه  مأخذهـای سـه گانۀ اخیـر هم صداینـد 

کنیه از آِن یک َتن  یم. پس این نام و  که شـرح حالش را در دسـت دار ملّقب به طاهر، اسـت 

که سـرور ما، امین، )أعیان الّشـیعه ]333/7[( پنداشـته و آن ها را از آِن دو َتن  اسـت، نه چنان 

شـمرده و در همان )389/1( شـاعر مورد نظر ما را با نام شـّداد و درگذشـتۀ حدود سـال 400 یاد 

کـه دوران  نمـوده و در همـان )411/1( ابونجیـب طاهـر َجـَزری را یکـی دیگـر از شـاعران دانسـته 

زندگی اش معلوم نیست.

نویسندۀ ُدمیة القصر ]154/1[ این شعر را از آِن ابونجیب دانسته است:
به بهرۀ ابن شبل از عشق بنگر؛ که همواره هر قلبی را مشتاق خود کرده است.

کرد و زمانی دراز که هنوز ]امرد  چندی زنان را از همسرانشـان ]غافل سـاخت و به خود[ مشـغول 

و[ کودک نابالغی بود، مردان را به خود متوجه و از زنانشان غافل ساخت.

کبر؛  آن گاه کـه ریـش نداشـت، عاشـقش بودنـد و چـون ریـش بـرآورد، مـن عاشـقش گشـتم. اهلل ا

کـه وی هرگـز بی عاشـق نمی ماَنـد!

در بـارۀ  ی  از قصیـدۀ و و  کـرده  یـاد  او  از   )]60-59/5[ 46/1 الّدهـر:  یتیمـة  )تتمـۀ  َثعاِلبـی 
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اسـت: آورده  را  ابیـات  ایـن   )356 )د.  عبـداهلل  بـن  علـی  سـیف الّدوله 
مـرا نیـازی بـود. گفتنـد: »آن را بـه عمـر بگـو؛ و آسـوده بخواب.« من گفتـم: »علی از نیـازم خبردار 

است.«

گواری هـای روزگار پیـش آید و روز معاد همراه بـا گناهان در گفتار  گـر نا دو علـی مـرا کفایـت کننـد ا

کردار بندگان در رسـد؛ و 

علی بن عبداهلل مرجع رفع نیازهای من است و علی امیرالمؤمنین ولّی ]و شفاعتگر[ من است.

نیز او را است:
خنـده  بـه  لـب  او  بـا  بی بـاران  آذرخـش  و  اسـت  جـاری  اشـکش  کـه  نمی نگـری  را  آسـمان  آیـا 

؟ ید می گشـا

رنگین کمان از دور پیدا است؛ اّما گویا همین نزدیکی است.

این همانند دو طاق عقیق و فیروزه است که میانشان طاقی از زر باشد.

ی را بـه نقل از ُدمیة القصر  ـکان )وفیـات األعیـان: 236/2 ]266/5[( بخشـی از شـعر و
ّ
ابن َخِل

آورده و او را سـتوده است.



36. سید رضی

36. سید رضی )ز. 359؛ د. 406(

زبان از دل حکایت می کند و طراوت چهره، نشانۀ مژده رسانان است.

کنون جان ها از اضطراب و رمیدگی رها شد. ا

تاریکی از چهرۀ صبح روشن زدوده شد.

گوید: که  تا آن 

شادمانی به ما وفا نکرد و تنها وفایش به روز غدیر بود.

که لقب »امیر« یافته بود. روزی که وصی بدان رسید و در آن قرار گرفت، در حالی 

گونـه  پـس غـم را از خـود بـزدا و عشـق عاریتـی را بـه عاریه دهنـده اش بازگـردان ]و خـود را از ایـن 

عشـق رها سـاز[!

و با طول عمر شادمانی، ریشۀ عمر غم را برآور!

دل دیگران است که اندوه آن را جرعه های باده فرومی نشاند.

چون آهنگ مقصدی می کنی، به اندکی از بسیار قانع مباش!

قانع شدن به خواسته های کم، همانند بسنده کردن به آب برکه ای کوچک از آب دریا است.

کنون هنگام فراز رفتن نیازها و آرزوهای ناچیز و کوتاه است. ا

پس از دو دست کرمت به ما فراوان ببخش، نه اندک و کم.

تو که پستانی پرشیر در اختیار داری ]و نعمتت بسیار است[، ما را نیازمند ِعصاب نساز1.

نشانه های شکرت بر دهانم و عالمت های مهرت در دلم جای دارد.

این قصیدۀ بکر می درخشد، همچون درخشش باغی تازه؛

که بر ران یا بینی شتر بندند تا شیر به پستان بیاورد. )ن.( 1.  »ِعصاب« از »َعَصَب الناقَة«، بندی است 

)247(
180/4

)248(



غدیر در کتاب و سّنت و ادب )ج 4( 266

و از َسرور و خداوندگار خویش خشنود و شادمان است، همچنان که درختان انبوه از آبگیر.1

شاعر
سـید رضی، ذوالحسـبین ]= سـید از طرف پدر و مادر[، ابوالحسـن محّمد بن ابی احمد 
کاظـم؟ع؟،  حسـین بـن موسـی بـن محّمـد بـن موسـی بـن ابراهیـم بـن امـام ابی ابراهیـم موسـی 
مـادرش سـیده فاطمـه دختـِر حسـین بـن ابی محّمـد حسـن اطـروش بـن علـی بـن حسـن بـن 
علـی بـن عمـر بـن علـی بـن ابی طالـب؟ع؟2 بـوده و پـدرش ابواحمـد از افـراد واالرتبـه در دولـت 
ی  عّباسـیان و آل بویـه بـه شـمار می رفتـه که ابوَنصـر بهاءالّدین او را »طاهـر اوحد« لقب داد. و
وفـات،  زمـان  در  و  گشـت  ابوطالـب  خانـدان  سـادات[  امـور  سرپرسـت   =[ نقیـب  بـار  پنـج 
کـه َعُضدالّدولـه جایـگاه او را بـزرگ بشـمَرد،  گـر چنیـن نبـود  عهـده دار نقابـت و نابینـا بـود. ا
ی را دسـتگیر کنـد و بـه قلعـه ای در فـارس بفرسـتد. او در همیـن قلعـه بـود  وادار نمی شـد کـه و
کـرده، چـون بـه بغـداد درآمد، او  تـا َعُضدالّدولـه درگذشـت و فرزنـدش، شـرف الّدوله، او را آزاد 
و  برداشـت  بلنـد  گام هـای  مذهـب،  و  دیـن  بـه  خدمـت  در  ی  و آورد.  بغـداد  بـه  خـود  بـا  را 
تالش هـای درخـور سـپاس نمـود و در ایـن راه، اسـتوار و پیشـگام بـود. به سـال 304 زاده شـد و 
در شـب شـنبه 25 جمادی االولی در سـال 400 درگذشـت.3 شـاعران در سـوگ او مرثیه های 
بسـیار سـرودند؛ از جملـه فرزندانـش مرتضـی و رضـی، و ِمهیـار دیلمـی. نیـز ابوالعـالء َمَعـّری بـا 

گردد، او را سوگ سروده است. کتابش سقط الّزند ]ص250[ یافت  که در  قصیده ای 

ک و در زمـرۀ پیشـوایان دانـش و  سـرور مـا، سـید رضـی، از مایه هـای افتخـار اهـل بیـت پـا
ی در هـر چه پیشـینیان  حدیـث و ادب و از قهرمانـان دیـن و دانـش و مذهـب شـیعه اسـت. و
ک،  کـش بـرای او بـه ارث نهاده انـد، رتبـۀ نخسـت را دارا گشـته: دانش جوشـان، روحّیات پا پا

کـه در آن، پـدرش را در روز غدیـر سـتوده و از ماجـرای  گـردد  1. ایـن قصیـده در دیـوان وی )327/1 ]427/1[( یافـت 
کـرده اسـت. یـاد  کـش بـه وی در سـال 396  بازگردانـدن امال

2. در یادکرد از نسـب مادر سـید رضی، تسـامحی رخ داده اسـت. برابر با نقل أعیان الشـیعه، نسـب مادری شـریف رضی 
پـس از ابومحّمـد حسـن اطـروش، چنیـن اسـت: بـن علـی بـن الحسـین بـن علـی بـن عمر األشـرف ابـن علی بن الحسـین 

بـن علـی بـن أبـی طالـب. بنگریـد به: أعیـان الشـیعه: 216/9؛ و نیـز 508/2 و 179/5. )ن.(

کتاب ها و فرهنگ نامه ها. 3. صحاح األخبار )ص60(؛ الّدرجات الّرفیعه ]ص458[؛ و شماری دیگر از 
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ک،  نظـر روشـن و حق بیـن، سـرباز زدن از خـواری و زشـتی، بلندپایگـی، ادِب سـرآمد، نـژاد پـا

کـه  کاظمـی، و دیگـر فضیلت هایـی  نسـِب نبـوی، شـرافت علـوی، شـکوه فاطمـی، سـروری 

فروکوفتـه  بـه هـم  آن  بنیان کـن  امـواج  کـه  افتخارهایـی  و  گشـته  گهانـی اش جوشـان  نا سـیِل 

کوتـاه  کـه نویسـنده ای سـخن را بگسـترد، بـاز بیـان از رسـیدن بـه نهایـت او  می شـود. هـر قـدر 

ژرفـای  بـه  رسـیدن  در  وصـف  و  بازمی ماَنـد؛  پایانـش  حـِدّ  بـه  دسـتیابی  از  کاوش  اسـت؛ 

ی در فرهنگ نامه هـا آمده،  حقیقتـش خسـته می شـود. همانـا همـۀ آن چـه در ثنـا و سـتایش و

کـه او بدان هـا آراسـته بـوده؛ از  فروتـر از افتخـارات بسـیار و خصلت هـای بزرگوارانـه ای اسـت 

جملـه آن چـه در ایـن آثـار آمـده اسـت: فهرسـت النجاشـی )ص283 ]ص398[(؛ یتیمـة الّدهـر 

یـخ بغـداد )246/3(؛ الکامـل فـی  )116/3 ]155/3[(؛ المجـدی فـی أنسـاب الّطالبییـن ]ص126[؛ تار

)ص73  القصـر  ُدمیـة  ]ص51[(؛  )ص138  العلمـاء  معالـم  ]613/5[(؛   89/9( اثیـر  ابـن  یـِخ  التار

ـکان )106/2 ]414/4[(؛ المنتظـم ابن جـوزی )279/7 ]115/15[(؛ 
ّ
]292/1[(؛ وفیـات األعیـاِن ابن خل

)ص61(؛  األخبـار  صحـاح  ]ص164[(؛  )ص81  مـه 
ّ

عال تألیـف  الرجـال  معرفـة  فـی  األقـوال  خالصـة 

األنسـاب ابوَنصـر بخـاری؛ ُعْمـدة الّطالـب فـی أنسـاب آل ابی طالـب )ص183 ]ص207[(؛ تحفـة األزهار 

هـب 
ّ

کثیـر )3/12 ]4/12[(؛ مـرآة الجنـان )18/3(؛ شـذرات الذ ابن شـدقم؛ البدایـة و النهایـه تألیـف ابـن 

اإلختصـار  غایـة  ]31/1[(؛   10/1( ابن ابی الحدیـد  تألیـف  البالغـه  نهـج  شـرح  ]43/5[(؛   182/3(

مجالـس  شـیرازی[؛  حسـینی  ]علی خـان  سـید  تألیـف  ]ص466[  الّرفیعـه  الّدرجـات  ]ص77-80[؛ 

]مـج8/ یمنـی  َشـَعر  و  تشـیع  مـن  بذکـر  الّسـحر  نسـمة  األقـوال؛  جامـع  ]503/1[(؛  )ص210  المؤمنیـن 

یـاض الجّنـه تألیـف زنـوزی؛ الّروضـة البهیـه تألیـف  ج459/2[؛ لسـان المیـزان )223/4 ]159/5[(؛ ر

تألیـف  اإلجـازه  ابن ابی جامـع؛  رجـال  المقـال؛  ملّخـص  جابلقـی[؛  کبـر  علی ا بـن  شـفیع  ]محّمـد  سـید 

اإلسـالم  لعلـوم  الکـرام  الّشـیعة  تأسـیس  )ص293(؛  المقـال  منهـج  )ص121(؛  اإلتقـان  سـماهیجی؛ 

الیتیمـه  المقـال )107/3(؛  تنقیـح  المسـافر شـیخ علـی؛  و متـاع  الحاضـر  )ص107 ]ص213[(؛ سـمیر 

غـة العربیـة )257/2 ]مـج92/14[(؛ األعـالم ِزِرکلـی )889/3 
ّ
یـخ آداب الل تألیـف عاملـی )ص18(؛ تار

ـۀ عراقـی 
ّ
]329/6[(؛ دائـرة المعـارف بسـتانی)458/10(؛ دائـرة المعـارف فریـد وجـدی )251/4(؛ مجل

الهدی)سال یکم، شمارۀ سوم، ص106(؛ معجم المطبوعات.

182/4

)250(



غدیر در کتاب و سّنت و ادب )ج 4( 268

تحلیل روحّیات بزرگوارانۀ سید رضی در این آثار آمده است:

که به منزلۀ پیشـگفتار  ی نجفی نگاشـته اسـت 
ّ
مه شـیخ عبدالحسـین حل

ّ
1. آن چه عال

ـد پنجـم از تفسـیر چـاپ شـده  سـید رضـی اسـت. ایـن مقّدمـه همـراه آن در 112 صفحـه 
ّ
مجل

انتشـار یافته اسـت.

ـد ُپرحجـم به رشـتۀ گوهر کشـیده و 
ّ
2. آن چـه نویسـندۀ مشـهور، زکـی مبـارک، در دو مجل

آن را عبقریـۀ الّشـریف الّرضـی نـام نهـاده و هر دو به چاپ رسـیده اسـت.

کاشـف  مـا، شـیخ هـادی  _ فرزنـد شـیِخ حّجـت  مـه شـیخ محّمدرضـا 
ّ

3. آن چـه عال

تألیـف نمـوده اسـت. کتـاب،  از آن دو  الغطـاء _ پیـش 

ی تک نگاشـته ای بـا نـام  کبـر برقعـی قمـی، در شـرح حـال و 4. دوسـت مـا، سـید علی ا

کاخ دالویـز دارد.

رفتـاری پسـندیده و سرشـتی  برقعـی دارای  گویـد:  امینـی  افزوده هـای چـاپ دوم[  ]در 

گمـراه و  خجسـته، و از پیشـگامان فضیلـت و ادب بـود؛ اّمـا در روزگاران اخیـر بـه دسـته ای 

کـه او را از جایـگاه خویـش برکنـار  کتـی دچـار شـد  فرومایـه پیوسـت و _ پنـاه بـر خـدا! _ بـه هال

کاری ایمـن  کـرد و در سـقوط گاه نیسـتی افکْنـد. خداونـد مـا را از لغـزش نـگاه دارد و از خطـا

گرداَند و از فرجام زشت حفظ فرماید!

ی را در 250 صفحـه بـا نـام الّشـریف الّرضی نگاشـته که در  5. دکتـر محفـوظ شـرح حـال و

یحانـی بیروت به چاپ رسـیده اسـت. چاپخانـۀ ر

کتابی دارد. ی  6. فرزند ما، محّمدهادی امینی، در شرح حال و

کـه بـر خـوان نویسـندگی، میهمانـی ناخوانده  بـی مصـر 
ّ

در ایـن میـان، یکـی از جوانـان قال

و سـربار اسـت1، در بـارۀ نبـوغ سـید رضـی قلـم زده؛ اّمـا از زشـتی باطـن خویـش پـرده برداشـته 

کتابی در 159 صفحه با نام »الّشریف الّرضی« نگاشته است. که در بارۀ سید رضی  کیالنی است  1. وی محّمد سید 
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گمـان  بـه  ی  و اسـت.  سـاخته  جـاودان  خـود  بـرای  را  ننـگ  نشـان  اسـت،  باقـی  روزگار  تـا  و 

کش را به ناسـزا گرفته و آن چه  یـج نبوغ او، پیشـینیان پا خویـش، بـرای خدمـت بـه رضـی و ترو

را در جعبـۀ دشـمنی خویـش بـا خانـدان مقـّدس پیامبـر داشـته، بـا بدگویـی و دشـنام در حـّق 

سـرور آنـان، مهتـِر اوصیـا و امیرالمؤمنیـن علـی بـن ابی طالـب؟ع؟، رواج داده و بدیـن سـان، 

کـه بـا  کسـی شـده  کـرده و همچـون  کوته نظـری و سسـت بینی و بدسرشـتی خویـش را آشـکار 

گـورش را می کَنـد[. کتـش را می جویـد ]و بـا دسـت خـود،  ُسـم خـود هال

کینــه  ــوات اهلل علیهــم _  ــر _ صل ــدان پیامب ــه خان ــه ب ک کســان باشــد  ی از آن  کــه و ــرم  گی

می ورزنــد؛ اّمــا حّتــی پیشــوایان مذهــب خــود او نیــز از تعّصــب ورزی اش در امــان نمانده انــد؛ 

گزیــده اســت. مــن در پــی آن  کــرده و بــا زبــان تیــز آنــان را  یارویــی  کــه بــا ایشــان نیــز رو چــرا 

گوینــدۀ چنــان  ی فرومایه تــر از ایــن اســت و  کــه عیــن ســخنان او را نقــد نمایــم؛ زیــرا و نیســتم 

یــغ می خــورم  گــردد؛ اّمــا بــر مصــر در کتاب هــا ُپــرآوازه  کــه نامــش در  ســخنانی َپســت تر از آن 

ــای  ــه را قب ــه آن چ ک ــی ورزم  ــدوه م ــگاهش ان ــر دانش ــد و ب ــش را بیاالین ــام نیک ــگان ن ــه فرومای ک

ک فضیلتــش را آلــوده می کنــد، از خویــش نمی راَنــد؛ و نیــز بــر چاپخانه هــای آن دیــار انــدوه  پــا

کــه ایــن ســخنان سســت و رســوا را نشــر می دهنــد؛ آری، انــدوه می  خــورم، انــدوه  می خــورم 

انــدوه می خــورم ... . می خــورم، 

استادان و مشایخ وی

1. ابوسـعید حسـن بـن عبـداهلل بـن مرزبـان نحـوی، معـروف بـه سـیرافی )د. 368(. سـید 

کمتـر از 10 سـال داشـت، نـزد او نحـو آموخـت. ایـن را  کـه هنـوز طفلـی بـود و  رضـی در حالـی 

ـکان ]وفیـات األعیـان: 416/4[، یاِفعـی ]مـرآة الجنـان: 19/3[، و نویسـندۀ الّدرجـات الّرفیعـه 
ّ
ابن خل

کرده انـد. ]468/3[ بـه نقـل از ابوالفتـح بـن جّنـی، اسـتاِد رضـی، یـاد 

ی اجـازه دارد و  2. ابوعلـی حسـن بـن احمـد فارسـی نحـوی )د. 377(. سـید رضـی از و

کتابـش المجـازات الّنبویـه از او روایـت می نمایـد. در 
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3. ابوعبداهلل محّمد بن عمران مرزبانی )د. 378/384(�

4. ابومحّمد، استاد پیشگام، هارون بن موسی تلعکبری )د. 385(�

ی  5. ابوالفتح عثمان بن جّنی موصلی )د. 392(. سـید رضی در المجازات الّنبویه از و

کرده است. فراوان نقل 

6. ابویحیی عبدالّرحیم بن محّمد، معروف به ابن ُنباته، نویسندۀ الخطب )د. 394(�

ـم محّمـد بـن  ُنعمـان )د. 413(. سـید 
ّ
کبـر، شـیخ مـا مفیـد، ابوعبـداهلل ابن معل 7. شـیِخ ا

ی درس خوانـده و دانـش آموختنـد. رضـی و بـرادرش، علـم الهـدی مرتضـی، نـزد و

گویــد: »مفیــد در خــواب خویــش، فاطمــۀ زهــرا  نویســندۀ الّدرجــات الّرفیعــه ]ص459[ 

کــْرخ بــود _ و  ی درون شــد _ و او در مســجد خویــش در  کــه بــر و دختــر رســول خــدا؟ص؟ را دیــد 

ــه او ســپرد و فرمــود: ›بــه  کــه همــراه داشــت، ب کوچکــش، حســن و حســین؟امهع؟، را  دو فرزنــد 

کــه  ــا شــگفتی از ایــن خــواب، برخاســت و چــون روِز آن شــب  ایــن دو فقــه بیامــوز!‹ مفیــد ب

ی درون  خــواب دیــده بــود، برآمــد، بامــداداْن فاطمــه، دختــر ناصــر، در همــان مســجد بــر و

کوچکــش،  یــش دو پســر  گرفتــه بودنــد و پیــش رو کنیزانــش پیرامونــش را  کــه  شــد، حــال آن 

ی پیــش پــای آن بانــو برخاســت و او را ســالم  علــی مرتضــی و محّمــد رضــی، قــرار داشــتند. و

کــه نــزد تــو آورده ام تــا بــه آنــان  گفــت: ›ای شــیخ! ایــن دو پســران مــن هســتند  داد. آن بانــو بــه او 

ــر عهــده  ــرای او بازگفــت و آمــوزش آن دو را ب گریســت و آن خــواب را ب فقــه بیامــوزی.‹ شــیخ 

گرفــت. پــس خــدای تعالــی بــدان دو نعمــت بخشــید و دروازه هــای دانــش و فضیلــت را چنان 

کنــده شــد و تــا روزگار  کــه ]آن دانــش و فضیلــت[ در همــه ســوی جهــان پرا گشــود  یشــان  بــه رو

برپــا اســت، ایــن شــهرت باقــی اســت.« ابن ابی الحدیــد )شــرح نهــج البالغــه: 13/1 ]41/1[( نیــز از 

کرده است. این ماجرا یاد 

8. ابوالحسن علی بن عیسی ِرْبِعی نحوی بغدادی )د. 420(�

ی اسـتاد سـید رضی بوده اسـت. سـید،  که در المجازات الّنبویه )ص250( آمده، و چنان 

184/4
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خـود، در تفسـیر ایـن سـخن خـدای تعالـی: »پـروردگارا! او را دختـر زادم و خداونـد بدان چـه زاد، داناتـر 

گویـد: »شـیخ مـا، ابوالحسـن علـی بـن عیسـی نحـوی، همـدم و همـراه  اسـت.« ]آل عمـران/36[ 

ابوالفتـح  اسـتادمان  از  کـه پیـش  کـس اسـت  ایـن شـیخ همـان  گویـد ... و  فارسـی  ابوعلـی 

از اإلیضـاح  کـردم مختصـر جرمـی و بخشـی  آغـاز  ی  نـزد و را  بـن جّنـی، آموختـن نحـو  عثمـان 

کـه همچـون پیش درآمـدی بـر نحـو، بـر مـن امـال می نمـود، و نیـز  ابوعلـی فارسـی و مقّدمـه ای را 

عـروض ابواسـحاق َزّجـاج و قوافـی ابوالحسـن اخفـش را در محضـرش آموختـم.« ]حقائـق الّتأویـل فی 

متشـابه التنزیـل: ص207[

کـــه در المجـــازات  9. قاضـــی عبدالجّبـــار ابوالحســـن بـــن احمـــد شـــافعی معتزلـــی. چنـــان 

کـــرده اســـت. گردی  الّنبویـــه ]ص180[ آمـــده، ســـید رضـــی نـــزد او شـــا

کـــه در المجـــازات الّنبویـــه )ص92  گونـــه  10. ابوبکـــر محّمـــد بـــن موســـی خوارزمـــی. آن 

ی فقه آموخته است. ]ص145[( یاد شده، سید رضی نزد و

کـــه در المجـــازات الّنبویـــه  کنانـــی. چنـــان  11. ابو َحْفـــص عمـــر بـــن ابراهیـــم بـــن احمـــد 

ی حدیث روایت می کند. )ص155 ]ص243[( آمده، از و

کـــه در  12. ابوالقاســـم عیســـی بـــن علـــی بـــن عیســـی بـــن داوود بـــن جـــّراح. آن ســـان 

المجـــازات الّنبویـــه )ص153 ]ص241[( یـــاد شـــده، اســـتاد او در حدیـــث بـــوده اســـت.

کفانی. 13. ابومحّمد عبداهلل بن محّمد اسدی ا

14. ابواســـحاق ابراهیـــم بـــن احمـــد بـــن محّمـــد طبـــری فقیـــه  ماِلکـــی. ســـید رضـــی در 

کـــه در المنتظـــم ابن جـــوزی ]38/15[ و جـــز آن  ی دانـــش آموخـــت؛ آن ســـان  آغـــاز جوانـــی نـــزد و

آمـــده اســـت.

گردان او و روایتگران از وی شا

گروهی از سران شیعه و بزرگان اهل سّنت، از سید رضی روایت نموده اند؛ از جمله:

)254(
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1. شیخ الّطائفه ابوجعفر محّمد بن حسن طوسی1 )د. 460(�

یستی. 2. شیخ جعفر بن محّمد دور

که در اجازه ها آمده است. 3. شیخ ابوعبداهلل محّمد بن علی حلوانی؛ چنان 

کـه در بسـیاری از  گونـه  4. قاضـی ابوالمعالـی احمـد بـن علـی بـن قدامـه )د. 486(؛ آن 

اجازه های بزرگان دین آمده است.

یـد سـید عبـداهلل بـن علی کیابکی ابن عبداهلل حسـینی جرجانـی؛ همان گونه که  5. ابوز

در اجـازۀ شـهید ثانـی بـرای پـدِر شـیخ مـا، بهائـی عاملـی، و نیـز اجازۀ سـرور ما، مجلسـی اّول، 

مه مجلسـی یاد شـده اسـت.
ّ

برای فرزندش عال

گردان  6. ابوبکـر احمـد بـن حسـین بـن احمـد نیشـابوری ُخزاعـی. او از بزرگ تریـن شـا

مـۀ حّجت االسـالم 
ّ

کـه در مقابیـس األنـوار عال سـید رضـی و بـرادرش سـید مرتضـی بـوده؛ چنـان 

ُتْسـَتری آمـده اسـت.

7. ابومنصـور محّمـد بـن ابی َنصـر محّمـد بـن احمـد بـن حسـین بـن عبدالعزیـز ُعکَبـری 

کـه در قصـص األنبیـاء راونـدی ]ص96[ یـاد شـده اسـت. ل؛ آن سـان 
َ

ُمعـّد

ی از سـید رضـی و  8. قاضـی سـید ابوالحسـن علـی بـن ُبْنـدار بـن محّمـد هاشـمی. و

کـه در اجـازۀ بـزرِگ شـیخ عبـداهلل  گونـه  بـرادرش، علـم الهـدی مرتضـی، روایـت می نمایـد؛ آن 

سـماهیجی بـرای شـیخ یاسـین، و نیـز اجـازه اش بـرای شـیخ ناصر جـارودی به سـال 1128 یاد 

شـده اسـت.

و  رضـی  سـید  از  او  نیشـابوری.  حسـین  بـن  احمـد  بـن  عبدالّرحمـان  مفیـد  شـیخ   .9

کـه در  بـرادرش، علـم الهـدی، همـۀ تألیف هایشـان را بـدون واسـطه روایـت می کنـد؛ چنـان 
که یاد شد، آمده است.2 اجازۀ بزرِگ شیخ عبداهلل سماهیجی 

1. همچنـان ایـن تردیـد مـرا بـه خـود مشـغول داشـته کـه چگونـه شـیخ طوسـی کـه بـه سـال 408 بـه بغداد پـای نهاد، از سـید 
رضـی )د. 406( روایـت می نمایـد؛ هـر چنـد ایـن گـزارش در سـندهای روایـت مـا فـراوان آمـده اسـت. )ط.(

2. ایـن دو َتـن نیـز از سـید رضـی روایـت کرده انـد: ابونصـر عبدالکریـم بـن محّمـد دیباجـی، معـروف بـه »سـبط ِبْشـر حافی«؛ 
بانـو »تقیـه« دختـر بـرادرش سـید مرتضـی علم الهـدی. )ط.(
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آثار و کتاب های وی

1. نهج البلغه

یـان حدیـث از روزگاران پیشـین تـا امـروز هّمـت می گماشـته اند  صاحبـان دانـش و راو

کننـد و همچـون حفـظ قـرآن شـریف، از حفـظ آن برکـت می ُجسـته اند.  کتـاب را از بـر  تـا ایـن 

یسـته، قاضـی جمال الّدیـن  ـف می ز
ّ
کـه نزدیـک بـه روزگار مؤل کتـاب  یکـی از حافظـان ایـن 

محّمـد بـن حسـین بـن محّمـد کاشـانی بـوده کـه نهـج البالغـه را از حفـظ می نوشـته؛ چنـان کـه 

شـیخ منتجب الّدیـن )الفهرسـت ]ص176[( آورده اسـت.

از دیگـر حافظـان آن در سـده های پیشـین، خطیـب ابوعبـداهلل محّمـد فارقـی )د. 564( 

)المنتظـم:  الّنهایـه: 260/12 ]323/12[( و ابن جـوزی  و  )البدایـة  ابن کثیـر  کـه  گونـه  بـوده؛ همـان 

229/10 ]186/18[( یـاد نموده انـد.

مکـی  یمانـی  محّمـد  سـید  پرهیـزگار،  مـۀ 
ّ

عال پسـین،  سـده های  در  آن  حافظـان  از  نیـز 

کربـالی مقـّدس درگذشـت. همچنیـن  األّول سـال 1280 در  ربیـع  کـه در 28  بـوده  حائـری 

مـا،  سـرور  گـزارش  پایـۀ  بـر  عاملـی  حافـظ  مـرّوۀ  محّمدحسـین  شـیخ  شـاعر،  مـوّرخ  دانشـور 

مـه شـیخ موسـی شـراره، همـۀ قامـوس 
ّ

کاظمـی ]تکملـة أمـل اآلمـل: ص376[، از عال صدرالّدیـن 

غـة و شـرح نهـج البالغـه تألیـف ابن ابی الحدیـد و چهـل هـزار قصیـده را از بر داشـته اسـت. یکی 
ّ
الل

یـِخ ابـن اثیـر را از آغـاز تـا پایـان بـه حافظـه  کتـاب الکامـل فـی التار کـه او  از بـزرگان نیـز نقـل نمـوده 

کـس خواهـد، می دهـد.« ]جمعـه/4[ کـه بـه هـر  سـپرده بـود: »ایـن بخشـش خداونـد اسـت 

از همان روزگار نزدیک به زمان سـید رضی، پیاپی شـرح هایی بر این کتاب نگاشـته اند 

که به بیش از هفتاد می رسـند. از جملۀ شـرح کنندگان نهج البالغه این کسـانند:

ی نهـج البالغـه را شـرح نمـود و  1. سـید علـی بـن ناصـر، هـم روزگار سـرور مـا سـید رضـی. و

کهن ترین شرح نهج البالغه است. که نخستین و  آن را أعالم نهج البالغه نامید 

2. احمد بن محّمد وبری، از بزرگان سدۀ پنجم.
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)257(



غدیر در کتاب و سّنت و ادب )ج 4( 274

ی به سال 511 بر نهج البالغه حاشیه زد. 3. ضیاءالّدین ابورضا فضل اهلل راوندی. و

بـن  محّمـد  امیـرک  بـن  یـد  ز ابوالقاسـم  فرزنـد  نیشـابوری،  بیهقـی  علـی  ابوالحسـن   .4

ابی علـی حسـین بـن ابی سـلیمان فنـدق بـن ایـوب بـن حسـن بـن احمـد بـن عبدالّرحمان بن 

عبیـداهلل بـن عمـر بـن حسـن بـن عثمـان بـن ایـوب بـن خزیمـة بـن عمـر بـن خزیمـة بـن ثابـت 

که از اسـتادان ابن شهرآشـوب بوده، نهج البالغه  ذوالّشـهادتین _ صحابی رسـول خدا؟ص؟ _ او 

را بـه سـال 516 نـزد شـیخ حسـن بـن یعقـوب قـاری برخواْنـد و آن را بـا نـام معـارج نهـج البالغـه 
ی در روز شنبه 27 شعبان در سبزوار زاده شد و به سال 565 درگذشت.1 شرح نمود. و

که شـرح خویش بر نهج  5. ابوحسـین سـعید بن هبة اهلل قطب الّدین راوندی )د. 573( 
البالغـه را منهاج البراعه نامید.

6. شیخ ابوحسین محّمد بن حسین بن حسن بیهقی نیشابوری، مشهور به قطب الّدین 
که به سال 576 از نگارش آن  کیدری. او را شرحی است بر نهج البالغه با نام حدائق الحقائق 

فراغت ُجست.

7. افضل الّدین حسن بن علی بن احمد مهابادی، یکی از استادان شیخ منتجب الّدین 
ف الفهرست که پس از سال 585 درگذشته است.2

ّ
مؤل

کــه در روزگار شــیخ الطائفــه  8. قاضــی عبدالجّبــار  _ ایــن عنــوان بــرای چندیــن نفــر 

مــه نــوری )مســتدرک الوســائل ]496/3[( 
ّ

کــه عال کار می رفــت _ 3؛ آن ســان  یســته اند، بــه  می ز

ــاد نمــوده اســت. ی

کـرده و شـرح  کتابـش مشـارب الّتجـارب یـاد  ی را بـه نقـل از  دبـاء: 208/5 ]219/13[( شـرح حـال و
ُ
1. َحَمـوی )معجـم األ

نهـج البالغـه را از تألیف هـای وی برشـمرده اسـت. پـس ایـن سـخن »کاخ دالویـز« )ص116( نادرسـت اسـت که نسـبت 
این شـرح بدو را درسـت نشـمرده و سـخن ابن یوسـف شـیرازی را رد نموده؛ چنان که به  اشـتباه، بیهقی را نخستین شرح 

کننـدۀ نهج البالغه دانسـته اسـت.

که در برخی از فرهنگ نامه ها آمده است. 2. نام وی افضل الّدین حسن است نه ابوالحسن، چنان 

3. ایشـان فقیهانـی یگانـه بوده انـد کـه از ایـن قرارنـد: قاضـی رکن الّدین عبدالجّبار بن علی طوسـی؛ قاضـی عبدالجّبار بن 
فضل اهلل؛ عبدالجّبار بن منصور؛ شـیخ عبدالجّبار بن احمد؛ شـیخ عبدالجّبار بن عبداهلل ُمقری رازی؛ عبدالجّبار بن 

محّمد طوسـی؛ ابوعلی عبدالجّبار بن حسـین.
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یــخ  کــه قفطــی )تار 9. فخــر رازی، محّمــد بــن عمــر طبــری شــافعی )د. 606(؛ چنــان 

اســت. کــرده  تصریــح  بــدان  ]ص396[(  الحکمــاء 

10. ابوحامــد عّزالّدیــن عبدالحمیــد، مشــهور بــه ابن ابی الحدیــد معتزلــی مدائنــی )د. 

کــه مولــی ســلطان محمــود  ی همــان شــرح معــروف و مشــهور بــر نهج البالغــه را دارد،  655(. و

کــه از او یــاد خواهــد شــد، آن را مختصــر نمــوده اســت. طبســی 

11. سید رضی الّدین ابوالقاسم علی بن موسی بن طاووس حسینی )د. 664(�

12. ابوطالــب تاج الّدیــن، معــروف بــه ابن ســاعی، علــی بــن َانجــب بــن عثمــان بــن 

عبــداهلل بغــدادی )د. 674(. او صاحــب آثــاری فــراوان، از جملــه شــرح نهــج البالغــه، اســت؛ 

که در منتخب المختار )ص138( آمده است. چنان 

کــه ســه شــرح بــزرگ  کمال الّدیــن شــیخ میثــم بــن علــی بــن میثــم بحرانــی )د. 679(   .13

کوچــک بــر نهــج البالغــه دارد. و میانــه و 

شــیخ  گرد  شــا کــه  هفتــم  ســدۀ  بــزرگان  از  ناونــدی،  حســن  بــن  احمــد  شــیخ   .14

ــر  ــوده و از درس نوشــته های همیــن اســتادش، حاشــیه های بســیار ب جمال الّدیــن ورامینــی ب

نهج البالغه فراهم آورده است.

ی، جمال الّدین ابومنصور حسن بن یوسف بن مطّهر )د. 726(�
ّ
مه حل

ّ
15. عال

ــی از  ــی، یک
ّ
ــی حل ــم عتائق ــن ابراهی ــد ب ــن محّم ــان ب ــن عبدالّرحم کمال الّدی ــیخ  16. ش

ــر نهــج البالغــه دارد. ــد ب
ّ
کــه شــرحی بــزرگ در چهــار مجل بــزرگان ســدۀ هشــتم 

کــه بــه ســال 749 درگذشــت و  یدیــان  17. یحیــی بــن حمــزۀ علــوی یمنــی، از پیشــوایان ز

در شــرح خویــش، بــه شــرح واژگان دشــوار نهــج البالغــه بســنده نمــوده اســت.

18. َسْعدالّدین مسعود بن عمر بن عبداهلل تفتازانی شافعی )د. 793/792/791(�

188/4

)259(



غدیر در کتاب و سّنت و ادب )ج 4( 276

کـه در مـاه صفـر سـال  19. سـید افصح الّدیـن محّمـد بـن حبیـب اهلل بـن احمـد حسـینی 
881 شـرح نهـج البالغـه را بـه پایـان ُبـرد.1

کـه در حـدود سـال  20. مولـی قوام الّدیـن یوسـف بـن حسـن، مشـهور بـه قاضـی بغـداد 

درگذشـت.  927

که شـرحی فارسـی بر  کرکی،  گرادان محّقق  21. ابوالحسـن علی بن حسـن زواری، از شـا

نهـج البالغـه نگاشـت و آن را روضـة األبـرار نامیـد و بـه سـال 947 آن را بـه پایان ُبرد.

22. مولـی جالل الّدیـن حسـین بـن خواجـه شـرف الّدین عبدالحّق اردبیلـی، معروف به 

کـه شـرحی فارسـی بـر نهـج البالغه بـا نام منهـج الفصاحه دارد. االهـی )د. 950( 

نهـج  بـر  کـه شـرحی فارسـی  کاشـانی )د. 988(  بـن مولـی شـکراهلل  23. مولـی فتـح اهلل 

که با نام تنبیه الغافلین و تذکرة العارفین چاپ شده است. البالغه دارد 

گردان شـیخ علـی بـن  ِهـالل  24. عّزالّدیـن علـی بـن جعفـر شـمس الّدین آملـی، از شـا

کـه شـرحی فارسـی بـر نهـج البالغـه نگاشـته اسـت. جزایـری 

کـه بـر نهـج  25. مولـی عمادالّدیـن علـی قـاری اسـترآبادی، یکـی از بـزرگان سـدۀ دهـم 

البالغـه حاشـیه زده اسـت.

تألیـف  البالغـه  نهـج  شـرح   1013 سـال  بـه  کـه  مـراد  بـن  محّمـد  بـن  شـمس  مولـی   .26

اسـت. کـرده  ترجمـه  را  ابن ابی الحدیـد 

کـه شـرحی ناتمام بـر نهج البالغـه دارد و برقعی در  27. شـیخ مـا بهائـی عاملـی )د. 1031( 

کرده اسـت. یادداشـتش برای ما، از آن یاد 

یـده، ابن یوسـف شـیرازی، در ترجمـۀ کتـاب »مـا هـو نهـج البالغـه« ]در ذیل این نام[ از دو شـرح یـاد نموده.  1. پژوهنـدۀ ورز
ـف 

ّ
یکـی در صفحـۀ 17 از همیـن سـید افصح الّدیـن؛ و دیگـری در صفحـۀ 26 از کسـی دیگـر بـا همیـن نـام. وی ایـن مؤل

دوم را بازنشناسـانده؛ و ایـن اشـتباهی اسـت روشـن و در حقیقـت هـر دو شـرح یکـی اسـت و متعلـق بـه یک نویسـنده.
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کبـر[ برقعی  کـه بنـا بـر آن چـه سـید ]علی ا 28. الّشـیخ الّرئیـس ابوالحسـن میـرزا قاجـاری 

بـرای مـا نگاشـته، شـرحی ناتمـام بر نهـج البالغـه دارد.

کـه بـه سـال  ـی 
ّ
29. شـیخ نورمحّمـد بـن قاضـی عبدالعزیـز بـن قاضـی طاهـر محّمـد َمَحِل

1028 شـرحی فارسـی بـر نهـج البالغـه نگاشـته اسـت.

نهـج  بـر  فارسـی  کـه شـرحی  )د. 1039(  تبریـزی  مولـی عبدالباقـی خّطـاط صوفـی   .30
الوالیـه دارد.1 نـام منهـاج  بـا  البالغـه 

کـه شـرحش را انـوار الفصاحـه نامیـده و در  31. مولـی نظام الّدیـن علـی بـن حسـن گیالنـی 

ـد آن را بـه پایـان برده اسـت.
ّ
ـد از سـه مجل

ّ
4 ربیـع األّول سـال 1053 نگاشـتن نخسـتین مجل

که به سـال 1076 در 68  کرکی  32. شـیخ حسـین بن شـهاب الّدین بن حسـین عاملی 

سالگی درگذشت.

کـه شـرح ابن ابی الحدیـد را تلخیـص نمـود و آن  33. فخرالّدیـن عبـداهلل بـن المؤیـد بـاهلل 

یـخ 1080  کـه بـه تار را العقـد الّنضیـد المسـتخرج مـن شـرح ابن ابی الحدیـد نامیـد و نسـخه ای از آن 

قلمـی شـده، موجـود اسـت.

کـه شـرح خویـش را بـه پایـان نبـرده  34. سـید ماجـد بـن محّمـد بـن بحرانـی )د. 1097( 

است.

مـاه  در  و  دارد  فارسـی  شـرحی  کـه  سـهندی  ابی تـراب  بـن  محّمدمهـدی  شـیخ   .35

اسـت. جسـته  فراغـت  آن  از   1097 سـال  رمضـان 

کـه شـرحش را حدائـق الحقائـق نامیـده  36. میـرزا عالءالّدیـن محّمـد گلسـتانه )د. 1100( 

و شـرح کوچـک دیگـری بـا نـام بهجـة الحدائـق دارد.

یـده، ابن یوسـف شـیرازی، در ترجمـۀ کتـاب »مـا هـو نهـج البالغه« )ص19( شـرحی از مولـی عبدالباقی یاد  1. پژوهنـدۀ ورز
ـف آن یاد نکرده اسـت.

ّ
کـرده کـه از آن نـام نبـرده؛ و در صفحـۀ 25 »منهـاج الوالیـه« را نـام بـرده و از مؤل
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کـه  37. سـید حسـن بـن مطّهـر بـن محّمـد یمنـی جرمـوزی حسـنی )ز. 1044؛ د. 1110( 

کـرده اسـت. ی بـر نهـج البالغـه یـاد  شـوکانی )البـدر الّطالـع: 211/1( از شـرح و

 تاجـا، پـدِر شـیخ مـا فاضـل هنـدی )د. 
ّ

38. مولـی تاج الّدیـن حسـن، معـروف بـه مـال

گـردد. یافـت  کـه در اصفهـان  1137( شـرحی فارسـی دارد 

کـــه  ـــزرگان ســـدۀ یازدهـــم  ینـــی، از ب ـــر  روغنـــی قزو ـــن محّمدباق ـــح ب ـــی محّمدصال 39. مول
ـــه چـــاپ رســـیده اســـت.1 ـــران ب شـــرح فارســـی اش در ای

ـد بـر 
ّ
کـه شـرحی در سـه مجل 40. سـید نعمـة اهلل بـن عبـداهلل جزایـری شوشـتری )د. 1112( 

نهـج البالغـه دارد.

مه مجلسی.
ّ

گردان عال 41. مولی سلطان محمود بن غالمعلی طبسی قاضی، از شا

کـه در حـدود سـال 1160 در مشـهد رضـوی  گیالنـی  َفـَرج  بـن  42. مولـی محّمـد رفیـع 

درگذشـت.

43. شـیخ محّمدعلـی بـن شـیخ ابوطالـب زاهـدی گیالنـی اصفهانـی که به سـال 1181 

در هنـد وفـات یافـت و برخـی از خطبه هـای نهـج البالغـه را شـرح نموده اسـت.

44. سـید عبـداهلل بـن محّمدرضـا شـّبر حسـینی کاظمـی )د. 1242( کـه دو شـرح بر نهج 

البالغه دارد.

بـر نهـج  کـه شـرحی فارسـی  45. امیـر محّمدمهـدی خاتون آبـادی اصفهانـی )د. 1263( 

البالغـه نگاشـته اسـت.

کــه  ینــی )د. 1270(  46. حــاج ســید محّمدتقــی بــن امیــر محّمــد مؤمــن حســینی قزو

شرحی فارسی بر نهج البالغه دارد.

کـه بـه فرمـان سـلطان  47. میـرزا باقـر نـّواب بـن محّمـد بـن محّمـد الهیجـی اصفهانـی 

گاه نبـوده و آن را از آِن حـاج مولـی صالـح برغانی قزوینی شـمرده و برقعی  ـف ایـن کتـاب آ
ّ
1. نویسـندۀ »وقائـع األیـام« بـه مؤل

یـده، ابن یوسـف شـیرازی، در ترجمـۀ کتـاب »ما هـو نهج البالغه« از او پیـروی کرده اند. در »کاخ دالویـز« و نیـز پژوهنـدۀ ورز
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کـه در ایـران بـه چـاپ رسـیده  فتح علـی شـاه قاجـار، شـرحی فارسـی بـر نهـج البالغـه نگاشـته 

اسـت.

کـه بـه فرمـان سـلطان ناصرالّدیـن شـاه قاجـار،  48. حـاج نصـراهلل بـن فتـح اهلل دزفولـی 

کـرده و تحقیقـات خویـش را بـدان  شـرح نهـج البالغـه تألیـف ابن ابی الحدیـد را بـه فارسـی ترجمـه 

افـزوده و بـه سـال 1292 آن را پایـان داده اسـت. 

گردان آقا محّمد بیدآبادی. 49. سید صدرالّدین بن محّمد باقر موسوی دزفولی، از شا

که برقعی  50. سـید مفتی عّباس )د. 1306(، یکی از شـاعران غدیر در سـدۀ چهاردهم 

کنندگان نهج البالغه شـمرده اسـت. در نوشـته اش برای ما، او را از شـرح 

کـه در تبریـز سـکونت داشـت و در 5 محـّرم سـال  کبـر مراغـی  51. مولـی احمـد بـن علی ا

1310 وفات یافت و بر بخش های مشکل نهج البالغه حاشیه زده است.

پایـۀ  بـر  کـه  52. شـیخ بهاءالّدیـن محّمـد، یکـی از شـاعران غدیـر در سـدۀ چهاردهـم 

نوشـتۀ برقعـی بـرای مـا، شـرحی بـر نهـج البالغـه دارد.

کـه واژه های مشـکل نهـج البالغه را شـرح نموده  53. اسـتاد محّمـد حسـن نائـل مرصفـی 

و اثـرش بـه سـال 1328 بـه صـورت حاشـیه  بـر نهـج البالغـه در مصر چاپ شـده اسـت.

54. شیخ محّمد عبده )د. 1323(�

شـرحی  کـه   )1326 حـدود  )درگذشـتۀ  خوئـی  موسـوی  حبیـب اهلل  میـرزا  حـاج   .55

بـا نـام منهـاج البراعـه نگاشـته اسـت. بـر نهـج البالغـه  بـزرگ 

کـه شـرحش  56. شـیخ جـواد طارمـی ابـن حـاج مولـی محّرم علـی زنجانـی )د. 1325( 

شـرح اإلحتشـام علـی نهـج بالغـة اإلمـام نـام دارد.

کـه بـه سـال 1325 شـهید گشـت و شـرحش بـا نـام الـّدّرة  57. حـاج میـرزا ابراهیـم خوئـی 

الّنجفیـه بـه سـال 1293 در تبریـز چـاپ شـده اسـت.
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که به سال 1328 در اصفهان وفات یافت. 58. جهانگیرخان قشقایی 

کـــه شـــرحش اإلشـــاعه نـــام  59. ســـید اوالد حســـن بـــن محّمدحســـن هنـــدی )د. 1338( 
دارد.

60. شیخ محّمدحسین بن محّمدخلیل شیرازی )د. 1340(�

که در شعبان سال 1352 وفات یافت. کهجوی هندی  61. سید علی اطهر 

ـد بـه چـاپ 
ّ
کـه شـرحش در سـه مجل کن بیـروت،  62. اسـتاد محیی الّدیـن خیـاط، سـا

رسـیده اسـت.

کـه نهـج البالغـه را بـه زبان اردو شـرح  کرحسـین اختـر دهلـوی، از معاصـران،  63. سـید ذا
نموده است.

کـه پـاره ای از توضیحات خویش را بر شـرح  64. اسـتاد محّمـد بـن عبدالحمیـد مصـری 
شـیخ محّمـد عبـده افزوده و به چاپ رسـانده اسـت.

که شرحی به زبان اردو دارد. کْهنوی 
َ
65. سید ظفر مهدی ل

که شرحی با نام بالغ الّنهج دارد. 66. سید هبة الّدین محّمدعلی شهرستانی 

کـه شـرحی بـر نهـج البالغـه نگاشـته و شـیخ  67. شـیخ محّمدعلـی بـن بشـارۀ خیقانـی 
کـه در مـدح او سـروده، از آن یـاد می کنـد: احمـد نحـوی در قصیـده ای 

ح بر نهج البالغه پوشاند و هر نهفتۀ پنهان را آشکار ساخت. اندیشه اش جامۀ شر

ــاد  ــه یـ ــج البالغـ ــارحان نهـ ــان را از شـ کسـ ــن  ــا، ایـ ــرای مـ ــش بـ ــتۀ خویـ ــی در نوشـ ــز برقعـ نیـ
ــت: ــوده اسـ نمـ

کـــه شـــرحی ناتمـــام بـــه زبـــان  مـــه مجلســـی، 
ّ

68. میـــرزا محّمدتقـــی الماســـی، نـــوادۀ عال
فارســـی دارد.

ِف العوالم�
ّ
69. شیخ عبداهلل بحرانی، مؤل

70. شیخ عبداهلل بن سلیمان بحرانی سماهیجی.

192/4

)264(



281 36. طید رضی

71. حاج مولی علی علیاری تبریزی.

کاشانی، دارای آثاری ارزشمند.  حبیب اهلل 
ّ

72. شیخ مال

کّمونۀ بروجردی. 73. سید عبدالحسین حسینی آل 

ـد 
ّ
کـه شـرحی درسـه مجل گیالنـی  74. میـرزا محّمدعلـی بـن محّمدنصیـر چهاردهـی 

دارد. البالغـه  برنهـج 

75. میرزا محّمدعلی قراچه داغی تبریزی.

76. اسـتاد محّمـد محیی الّدیـن عبدالحمیـد، اسـتاد دانشـکدۀ زبـان عربـی در األزهـر، 
بـر شـرح شـیخ محّمـد عبـده پیوسـته و همـراه اصـل و شـرح در  گرانسـنگ  کـه افزوده هایـی 

چاپخانـۀ اسـتقامت مصـر بـه چـاپ رسـانده اسـت.1

گرانبهـــا یـــا ماندگارهایـــی جـــاودان در بـــارۀ نهـــج البالغـــه از برخـــی  همچنیـــن بـــه آثـــاری 
کـــه از ایـــن قرارنـــد: معاصـــران دســـت یافتیـــم 

کـــه نهـــج البالغـــه را بـــه تفصیـــل در 24  کمـــره ای تهرانـــی  77. حـــاج میـــرزا خلیـــل صیمـــری 
گرانســـنگ و ارزشـــمند در تهـــران بـــه  دهـــای ُپرحجـــم و 

ّ
ـــد شـــرح نمـــوده و برخـــی از آن مجل

ّ
مجل

چاپ رسیده اند.

ـــد شـــرح نمـــوده و شـــماری از 
ّ
کـــه نهـــج البالغـــه را در چنـــد مجل 78. ســـید محمـــود طالقانـــی 

ـــده اند. ـــاپ ش ـــا چ آن ه

ـــد ترجمـــه 
ّ
کـــه آن را در 6 مجل 79. حـــاج ســـید علی نقـــی فیض اإلســـالم اصفهانـــی 

کاغـــذ در تهـــران بـــه چـــاپ رســـیده اســـت. کتابـــش بـــا خوش تریـــن خـــط و نیکوتریـــن  نمـــوده و 

ـــد بـــه نظـــم و نثـــر، 
ّ
کـــه آن را در چنـــد مجل ْنصـــاری قمـــی 

َ
80 . حـــاج میـــرزا محّمدعلـــی أ

ـــد چـــاپ شـــدۀ آن را بـــا نیکوتریـــن شـــکل و زیباتریـــن 
ّ
بـــه فارســـی بازگردانـــده و مـــن ســـه مجل

صـــورت دیـــده ام.

که در شمارۀ 64 از آن یاد شد. )ط.( 1. این همان اثری است 
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81 . جـواد فاضـل کـه شـماری بسـیار از خطبه هـای نهـج البالغه را با سـبکی تـازه و بیانی 

شـیوا به فارسـی ترجمه نموده اسـت.

ف نهج البلغه
ّ
مؤل

کـه نهـج البالغـه از تألیف هـای سـید رضـی اسـت و  همـۀ ایـن بـزرگان هیـچ تردیـد ندارنـد 

اّتفـاق نظـر دارنـد. یکایـک صاحبـان ایـن  بـر ایـن مطلـب  همـۀ فرهنگ نامه هـای شـیعه نیـز 

ی پرداخته انـد، تصریـح نموده انـد که این نسـبت درسـت  کـه بـه شـرح حـال و فرهنگ نامه هـا 

ـف تـا امـروز در تأییـد نسـبت نهـج البالغه به سـید 
ّ
کـه هـر چـه از روزگار مؤل اسـت و یقیـن دارنـد 

بنگریـد بـه: فهرسـت ابوالعّبـاس نجاشـی )د. 450( ]ص398[؛  رضـی بیـان شـده، راسـت اسـت. 
فهرست شیخ منتجب الّدین )د. 585( ]ص176[؛ و ... .1

نهـج  ]روایـِت  اجازه هـای  می کنـد،  گاه  آ نسـبت  ایـن  درسـتی  از  را  خواننـدگان  چـه  آن 

از جملـه: یـاران خویـش اسـت؛  و  بـه دوسـتان  و محّدثـان  از جانـِب[ دانشـوران  البالغـه 

1. اجـازۀ شـیخ محّمـد بـن علـی بـن احمـد بـن ُبْنـدار بـه شـیخ فقیـه ابوعبـداهلل حسـین، 

بـرای روایـت نهـج البالغـه، در جمـادی األخـری بـه سـال499� 

2. اجـازۀ شـیخ علـی بـن فضـل اهلل حسـینی بـه علـی بـن محّمـد بـن حسـین متطّبـب، 

بـرای روایـت نهـج البالغـه، در رجـب سـال589� 

عّزالّدیـن  بـه سـید  ـی 
ّ
یحیـی حل بـن  احمـد  بـن  یحیـی  اجـازۀ شـیخ نجیب الّدیـن   .3

سـال655�  شـعبان  در  البالغـه،  نهـج  روایـت  بـرای  ابن ابـرز،  بـه  معـروف  علـی  بـن  حسـن 

ی به بنی زهره در سال 723� 
ّ
مه حل

ّ
4. اجازۀ عال

5. اجـازۀ سـید محّمـد بـن حسـن بـن ابی رضـا علـوی بـه جمال الّدیـن بـن ابی المعالـی 

در سـال 730� 

1. ]بنگرید به: تنقیح المقال: 107/3؛ روضات الجّنات: 194/6[�
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ی به ابن مظاهر در سال 741� 
ّ
مه حل

ّ
6. اجازۀ فخرالّدین محّمد بن عال

7. اجازۀ شیخ ما، شهید اّول، به شیخ ابن نجده در سال 770� 

ـف الّصراط المسـتقیم، به شـیخ 
ّ
8 . اجـازۀ شـیخ علـی بـن محّمـد بـن یونـس بیاضـی، مؤل

ی در سـال 852 � ناصـر بـن ابراهیـم بویهی حسـاو

کرکی به مال حسین استرآبادی در سال 907� 9. اجازۀ شیخ علی محّقق 

کرکی به شیخ ابراهیم در سال 934� 10. اجازۀ شیخ محّقق 

کرکی به قاضی صفی الّدین عیسی در سال 937�  11. اجازۀ محّقق 

12. اجازۀ شهید ثانی به شیخ حسین بن عبدالّصمد عاملی در سال 941� 

13. »اجازۀ بزرِگ« شیخ حسن بن شهید ثانی.

14. اجازۀ شیخ احمد بن نعمة اهلل بن خاتون به مال عبداهلل شوشتری در سال 988�

15. اجـازۀ شـیخ محّمدبـن احمدبـن نعمـة اهلل بـن خاتـون بـه سـیدَظهیرالّدین َهَمدانـی 
درسـال 1008� 

گردش آقا حسین خوانساری در سال 1062� مه مجلسی اّول به شا
ّ

16. اجازۀ عال

مه مجلسی در سال 1068� 
ّ

مه مجلسی اّول به فرزندش عال
ّ

17. »اجازۀ بزرِگ« عال

18. اجـازۀ شـیخ صالـح بـن عبدالکریـم بـه مـال  محّمدهادی  بـن  محّمدتقی  شولسـتانی 
 در سـال 1080� 

19. اجازۀ مجلسی دوم به سید میرزا ابراهیم نیشابوری در سال1088� 

مه مجلسی به سید نعمة اهلل جزایری در سال 1096�
ّ

20. اجازۀ عال

و دیگر اجازه ها.

پیـش از همـۀ این هـا، سـخنان صریـِح خوِد سـید رضی اسـت که در آثـارش بدین مطلب 

تصریـح نمـوده اسـت. وی )حقائـق الّتأویـل فـی متشـابه التنزیـل: ص167 ]ص287[( گویـد: »هر که 
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کـه مـا تألیـف نمـوده و آن را نهـج  کـه بـدان اشـاره کردیـم، بدانـد، در کتابـی  خواهـد بیـان1 ایـن را 

البالغـه نـام نهاده ایـم، نیـک دّقـت کنـد؛ و ایـن همـان کتابـی اسـت کـه آن را شـامل گزیـدۀ تمام 

گونه هـا و انـواع  سـخنان رسـیده بـه مـا از امیرالمؤمنیـن؟ع؟ در همـۀ زمینه هـا و مضمون هـا و 

ساخته ایم، از خطبه و نامه و اندرز و حکمت. و آن کتاب را در سه بخش تنظیم نموده ایم ... .«

کتابمــان بــا  گویــد: »ایــن ســخن را در  ی )مجــازات اآلثــار الّنبویــه: ص223 ]ص39[(2  نیــز  و

کرده ایم.« گزیدۀ همۀ سخنان آن حضرت را در آن آورده ایم، یاد  که  نام نهج البالغه 

کتابمـان بـا نـام نهـج  گفتـه اسـت: »ایـن را در  همـو )مجـازات اآلثـار الّنبویـه: ص41 ]ص67[( 

البالغـه بیـان نمودیـم.«

کـه نهـج  کتابمـان  گویـد: »همیـن سـخن را در  همچنیـن در همـان اثـر )ص161 ]ص199[( 

کردیـم.« البالغـه نـام دارد، یـاد 

نیـز در همـان )ص252 ]ص251[( گفتـه اسـت: »ایـن را در ضمـن گفتـار آ ن حضـرت؟ع؟ به 

یـاد نخعـی، در کتـاب نهـج البالغه بیـان نمودیم.« کمیـل بـن ز

همـو در اواخـر )نهـج البالغـه ]ص557[( ضمـن شـرح ایـن سـخن امـام؟ع؟: »چشـم، بنـِد 

کتابمـان بـا نـام َمجـازات اآلثـار الّنبویـه  گویـد: »در بـارۀ ایـن اسـتعاره، در  کیسـۀ مقعـد اسـت.«3 

گفته ایـم.« سـخن 

طـراوت  و  عمـر  بهـار  در  »مـن  اسـت:  گفتـه  ]ص33[  البالغـه  نهـج  دیباچـۀ  در  ی  و نیـز 

کـه سـخنان نیکـو  کـردم  کتابـی را در بـارۀ ویژگی هـای امامـان؟مهع؟ آغـاز  شاخسـار آن، نـگارش 

کـه خصائـص األئّمـه؟مهع؟ نـام دارد، در  کتـاب  و اخبـار زیبـای ایشـان را در بـر دارد ... .« و ایـن 

کـه ایـن اثـر از آِن سـید رضـی اسـت. دسـت مـا اسـت و هیـچ دو تنـی اختـالف ندارنـد 

که نادرست است. )ن.( 1. در متن »زمان« آمده 

یده اند. 2. این را که مجازات اآلثار الّنبویه از آثار سید رضی است، همگان پذیرفته اند و هیچ دو تنی در آن اختالف نورز

3. یعنـی همـان گونـه کـه بنـِد کیسـه، از بـاز شـدن آن پیشـگیری می کنـد، هنگام بیداری و باز بودن چشـم نیز انسـان دچار 
َحـَدث نمی شـود، مگـر ایـن که خود بخواهـد. )م.(
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کـه برخـی از نویسـندگان در ورطـۀ چنیـن اّدعاهایـی افتاده انـد، در  بدیـن ترتیـب، ایـن 

بازار حقیقت هیچ بهایی ندارد:

بـه  او  بـرادِر سـید رضـی، علـم الهـدی؛ و مّتهـم نمـودن  بـه  _ نسـبت دادن نهـج البالغـه 

کـه همـه یـا بخشـی از نهـج البالغـه را بـه دروغ بـه امیرالمؤمنیـن؟ع؟ بربسـته اسـت. )میـزان  ایـن 

غـة العربیـة: 288/2 
ّ
الل یـخ آداب  اإلعتـدال: 223/2 ]124/3[؛ دائـرة المعـارف بسـتانی: 459/10؛ تار

]مـج138/14[(

گـردد، سـاختگی و  کـه بیشـینۀ آن چـه در نهـج البالغـه یافـت  _ اّدعـای بی دلیـل بـر ایـن 

دروغین اسـت و خوِد سـید رضی آن را برسـاخته اسـت.1 _ و او همان کسـی است که جایگاه 

واالیـش در ثقـه بـودن و دانشـوری و بزرگـواری را دانسـتید! _

کننـدۀ نهـج البالغـه، سـید رضـی اسـت یـا بـرادرش.  کـه سـازنده و جمـع  _ تردیـد در ایـن 

ـکان: 365/1 ]313/3[؛ مـرآة الجنـان یاِفعـی: 55/3(
ّ
)وفیـات األعیـاِن ابن خل

کـور زانـو می زنـد ]و بـار  کـه تعّصـِب  آری؛ ایـن سـخنان جایگاهـی ندارنـد جـز همـان جـا 

می انـدازد[؛ و نشـانگر نادانـی ایـن نویسـندگان در بـارۀ بـزرگان شـیعه و آثـار ایشـان هسـتند. 

شـگفت ترین چیـزی کـه دیـده ام، این سـخن ذهبـی )تذکرة الحّفـاظ: 289/3 ]1109/3[( اسـت: 

ث، ابوعبداهلل حسـین بن موسـی حسـینی شریف  مۀ محِدّ
ّ

»در سـال 436 بزرِگ حنفیان، عال

کتـاب نهـج البالغـه را برسـاخته، درگذشـت.« کـه  رضـی2 

ابن ابی الحدیـد )546/2 ]شـرح نهـج البالغـه: 127/10[( پس از بیان خطبۀ ابن ابی شـحماء 

کـه می بینیـد،  کـه چنـان  عسـقالنی کاتـب، گویـد: »ایـن نیکوتریـن خطبـۀ آن نویسـنده اسـت 

ـف در آن آشـکار اسـت و ادبیـات غیراصیلـش پیـدا اسـت و خـود، بـه ایـن 
ّ
نشـانه های تکل

کـه  کـه بسـیاری از هوس پرسـتان برآننـد  کـردم  ی یـاد  گواهـی می دهـد. ایـن را از آن رو مطلـب 

1. مانند آن چه در این مآخذ آمده است: میزان األعتدال ]124/3[؛ و لسان المیزان )223/4 ]256/4[(�

2. در آن مأخذ، مرتضی آمده است. )غ.(
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را  آن  شیواسـخن  شـیعیان  از  گروهـی  کـه  نوپدیـد  اسـت  گفتـاری  البالغـه  نهـج  بیشـینۀ 

کـه پـاره ای از آن را بـه ابوالحسـن رضـی و جـز او نسـبت داده انـد. اینـان  برسـاخته اند؛ و بسـا 

گشـته و در  گمـراه  کـرده؛ پـس از راه روشـن  کـور  کـه تعّصـب چشمانشـان را  کسـانی هسـتند 

کـه بـه سـبک های سـخن آشـنایی انـدک  کوره راه هـا بـه گمراهـی رفته انـد؛ و نیـز سـبب آن بـوده 

کوتاه، نادرستی این اندیشه را برایت آشکار می کنم و می گویم: داشته اند. من با سخنی 

کـه همـۀ نهـج البالغـه سـاختگی و نسـبت یافتـۀ دروغیـن اسـت؛ و یـا  یـا چنیـن اسـت 

کـه  یافته ایـم  در تواتـر  بـه  زیـرا  اسـت؛  باطـل  ضـرورت  بـه  نخسـت  احتمـال  آن.  از  بخشـی 

سـندهای بخش هایـی از نهـج البالغـه، بـه درسـتی بـه امیرالمؤمنیـن؟ع؟ می رسـد و همـه یـا 

از شـیعیان  کـه  آن  کرده انـد، حـال  نقـل  را  آن  از  بسـیاری  موّرخـان،  نیـز  و  بیشـینۀ محّدثـان 

نبوده اند تا به غرض ورزی مّتهم شوند.

کـه ما گفتیـم، داللت می کند؛ زیرا هر کس با سـخن  و اّمـا احتمـال دوم بـر همـان سـخن 

گوشـه ای از دانـش بیـان برگرفتـه و در ایـن زمینـه ذوقـی فراهـم آورده  یـده و  و خطابـه انـس ورز

گزیـر میـان سـخن سسـت و شـیوا، و نیـز سـخن شـیوا و شـیواتر، و اصیـل و غیراصیـل  باشـد، نا

فـرق می نهـد و چـون بـه یـک جـزوه از گفتـار گروهی از خطیبان یا تنها دو تن از ایشـان، دسـت 

یابـد، بایـد میـان آن دو سـخن و آن دو شـیوه تفـاوت بگـذارد. آیـا نمی بینـی ما که با شـعر و نقد 

آن آشـناییم، هـرگاه بـه دیـوان ابو َتّمـام نظـر افکنیـم و در میـان آن، قصیده ها یا قصیـده ای بینیم 

که با شـعر و جان سـخن و روش و  ی باشـد، با ذوق خویش درمی یابیم  که از آِن شـاعری جز و

کـه دانشـوراِن این فـن، قصیده هایی  سـبک شـعری ابو َتّمـام ناسـازگار اسـت؟ و آیـا نمی بینیـد 

کـه بـا شـیوۀ شـعری او سـازگار نیسـت، از  کـه بـه او بربسـته شـده، بـه همیـن سـبب  بسـیار را 

کـه بـا  جرگـۀ اشـعارش بیـرون افکنده انـد؛ و نیـز بسـیاری از شـعرهای منسـوب بـه ابونـواس را 

ی حـذف نموده انـد؟ در بـارۀ شـاعران دیگـر  واژگان و سـبک او برابـری نکنـد، از شـماِر شـعر و

نیـز چنیـن اسـت؛ و آن دانشـوران در ایـن زمینـه، جـز بـه ذوق خویـش اعتمـاد نورزند.
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کـه همـۀ آن ]رنـگ و[ آبـی یکسـان و  گـر در نهـج البالغـه تأّمـل ورزی، درمی یابـی  کنـون ا ا

کـه عنصرهایـش بـا یکدیگـر  شـیوه ای واحـد و سـبکی یگانـه دارد، همچـون جسـمی بسـیط 

کـه آغـاز و میانه و پایانش همسـان اسـت و هر  اختـالف ماهـوی ندارنـد، و نیـز چـون قـرآن عزیـز 

یشـه و شـیوه و هنـر و روش و هماهنگـی، هماننـد دیگـر آیه هـا و سـوره ها  سـوره و آیـه اش در ر

جلـوه  چنیـن  بـود،  صحیـح  دیگـر  بخشـی  و  سـاختگی  البالغـه  نهـج  از  بخشـی  گـر  ا اسـت. 

نمی کـرد. بـا ایـن برهـان آشـکار، برایـت روشـن شـد که هر کس اّدعـا کند همه یا بخشـی از این 

گمراهـی اسـت. کتـاب بـه دروغ بـه امیرالمؤمنیـن؟ع؟ نسـبت یافتـه، در 

کـه تـوان و تحّمـل بـاز شـدن آن را نـدارد؛  گوینـدۀ ایـن سـخن دری را می کوبـد  کـه  بـدان 

یم، هرگز به  زیـرا هـرگاه ایـن در را بگشـاییم و تردیـد را در ایـن شـیوه بر جان های خود چیره سـاز

کـه خدشـه  از رسـول خـدا؟ص؟ اعتمـاد نمی یابیـم؛ چـرا  نقـل شـده ای  درسـتی هیـچ سـخن 

ی نسـبت یافته و این سـخن  کننـده ای می توانـد خـرده گیـرد و بگویـد: ›ایـن خبـر بـه دروغ به و

سـاختگی اسـت.‹ همچنیـن اسـت آن چـه از ابوبکـر و عمـر نقـل شـده، خـواه سـخن و خـواه 

کننـده ]در صّحـت نسـبت نهج البالغـه[  گـر ایـن خدشـه  خطبـه و انـدرز و آداب و جـز آن. ا

و  دبیـران  و  شـاعران  و  تابعیـن  و  صحابـه  و  راشـدین  ائّمـۀ  و  پیامبـر؟ص؟  از  چـه  آن  در بـارۀ 

یـاوران  نمایـد[،  اثبـات  را  ]تـا درسـتی نسـبت سخنشـان  بـه دلیلـی اسـتناد ورزد  خطیبـان، 

امیرالمؤمنیـن؟ع؟ نیـز می تواننـد در بـارۀ آن چـه از او، در نهج البالغه و جز آن، روایت می کنند، 

به همان دلیل استناد نمایند؛ و این سخنی است روشن.«

گوید: نیز ابن ابی الحدید )شرح نهج البالغه: 69/1 ]205/1[(. در پایان خطبۀ شقشقیه 

کـــرد: ›ایـــن  »اســـتادم ابوالخیـــر مصـــّدق بـــن شـــبیب واســـطی در ســـال 603 برایـــم نقـــل 

خطبـــه را نـــزد شـــیخ ابومحّمـــد عبـــداهلل بـــن احمـــد، معـــروف بـــه ابن خّشـــاب )د. 568(، 

یـــغ  می آموختـــم و چـــون بـــه ایـــن بخـــش _ ســـخن ابن عّبـــاس: پـــس بـــه خـــدا ســـوگند! در

ـــه او  ـــاس می شـــنیدم، ب ـــر ایـــن ســـخن را از ابن عّب گ گفت:“ا ـــه مـــن  ی ب خـــوردم ... _ رســـیدم، و

ـــا  کـــه در ایـــن خطبـــه نیـــاورده باشـــد ت ـــا در درون پســـرعمویت چیـــزی باقـــی مانـــده  می گفتـــم: آی

197/4
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ی  کـــه آن چـــه را می خواســـته در ســـخنش نیـــاورده اســـت؟ بـــه خـــدا ســـوگند! و یـــغ  بخـــوری  در

کـــه  کســـی نماْنـــد جـــز ایـــن  از هیـــچ یـــک از پیشـــینیان و پســـینیان دســـت نکشـــید و در درونـــش 

گفتم:“آیـــا  از او نـــام ُبـــرد، مگـــر رســـول خـــدا؟ص؟ .” ابن خّشـــاب بذله گـــو و شـــوخ طبع بـــود. بـــه او 

گفت:“نـــه؛ بـــه خـــدا  کـــه ایـــن خطبـــه بـــه دروغ بـــه امـــام نســـبت داده شـــده اســـت؟”  می گویـــی 

کـــه می دانـــم تـــو مصـــّدق  گونـــه  کـــه ایـــن، ســـخن او اســـت؛ همـــان  ســـوگند! هرآینـــه می دانـــم 

گفت:“چـــه  کـــه ایـــن، ســـاختۀ رضـــی؟هر؟ اســـت.”  گفتم:“بســـیاری برآننـــد  ی  هســـتی.” بـــه و

هنـــگام رضـــی و جـــز او را چنیـــن جـــان ســـخن و اســـلوبی رســـد؟ مـــا نوشـــته های رضـــی را 

ی بـــا ایـــن  کالم و دیده ایـــم و شـــیوه و هنـــرش در ســـخن نثـــر را می شناســـیم؛ خـــوب و بـــِد 

کتاب هایـــی یافتـــه ام  ســـخن هیـــچ نســـبتی نـــدارد. بـــه خـــدا ســـوگند! مـــن ایـــن خطبـــه را در 

کـــه  گشـــته اند. نیـــز آن را بـــا خط هایـــی  یســـت ســـال پیـــش از پیدایـــش رضـــی تألیـــف  کـــه دو

کـــدام یـــک از دانشـــوران  کـــه آن خط هـــا از آِن  می شناســـم، نگاشـــته یافتـــه ام؛ و مـــن می دانـــم 

یسته اند.”‹ که پیش از آفرینش نقیب ابواحمد، پدِر رضی، می ز و ادیبان است 

بلخـی،  ابوالقاسـم  آثـار شـیخمان  در  را  ایـن خطبـه  از  بسـیار  مـن، خـود، بخش هایـی 

کـه در دوران المقتـدر، دیرزمانـی پیـش از آفرینـش رضـی  پیشـوای معتزلیـان بغـداد، دیـده ام 

مان امامیه، 
ّ
یسـته اسـت. همچنیـن بسـیاری از آن را در کتـاب ابوجعفـر بن قبـه، از متکل می ز

گردان  کتابـی مشـهور اسـت و آن را بـا نـام اإلنصـاف می شناسـند، دیـده ام. ایـن فـرد از شـا کـه 

کـه رضـی _ رحمـه اهلل _  شـیخ ابوالقاسـم بلخـی _ رحمـه اهلل _ بـود و در همـان روزگار، پیـش از آن 

وجود یابد، درگذشت.«

البالغـه  نهـج  زمینـۀ  کتابـی در 66 صفحـه در  الغطـاء  کاشـف  مـه شـیخ هـادی آل 
ّ

عال

گفتـه و در ایـن اثـر،  کـرده و پاسـخ  تألیـف نمـوده و شـبهه های مطـرح در پیرامـون آن را نقـل 
گسـترانده اسـت.1 گـرد آورده و بـه نیکـی سـخن را  مطالـب را بـه خوبـی 

کتابش »مستدرک نهج البالغه« در نجف اشرف به چاپ رسیده است. 1. این اثر همراه 
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ُپربـار در پیرامـون  البالغـه، سـخنانی  نهـج  بـر  نیـز شـیخ محّمـد عبـده در شـرح خویـش 

نهج البالغـه بیـان نمـوده و اسـتاد حسـین بسـتانه، اسـتاد پیشـین ادبیـات عـرب در دبیرسـتان 

مرکـزی، زیـر عنـوان »ادب اإلمـام علـی و نهـج البالغـه« سـخن را در بـارۀ نهج البالغـه و اعتبار آن 

گفتـه اسـت. ایـن مقالـه در  کـه در پیرامـون آن می چرخنـد، پاسـخ  گسـترانده و پندارهایـی را 

کـه در نجـف انتشـار می یابـد، بـه چـاپ  ـۀ ارزشـمند اإلعتـدال )سـال پنجـم، شـمارۀ چهـارم( 
ّ
مجل

مه سـید هبــة الّدین شهرسـتانی در زمینۀ اعتبار آن چه در نهج 
ّ

رسـیده اسـت. همچنین عال

کتابـی بـا نـام مـا هـو نهـج البالغـه  البالغـه آمـده و جایـگاه واالمایـه و بزرگ پایـۀ آن نـزد جهانیـان، 

کشـور، تهـران،  کـه در صیـدا بـه چـاپ رسـیده و یکـی از فاضـالن ایـران در پایتخـت ایـن  دارد 

آن را بـه پارسـی برگردانـده و نکته هایـی مفیـد بـدان افـزوده اسـت.

از دیگر آثار سرور ما، رضی، این هایند:

2. خصائص األئّمه

کـرده و آن را سـتوده اسـت. در ایـن کتاب  سـید رضـی در آغـاز نهـج البالغـه از ایـن اثـر یـاد 

ی برخـی از گفتارهـای امیرالمؤمنیـن؟ع؟ را شـرح نموده و  کـه نسـخه ای از آن نـزد مـا هسـت، و

ـی و سـخنش در 
ّ
مـه حل

ّ
از عال کـرده اسـت. شـگفتا  یـاد  کتـاب  نـام آن را در چندیـن جـای 

بـا  کـه  نـام خصائـص األئّمـه یافـت می شـود  بـا  کتـاب: »در عـراق، نسـخه هایی  پیرامـون ایـن 

ی ثابت نشده است.« شیوۀ سید رضی سازگار است، اّما نسبت آن به و

3. َمجازات اآلثار الّنبویه

این اثر به سال 1328 در بغداد به چاپ رسیده است.

4. تلخیص البیان عن َمجاز القرآن

کتابـش مجـازات اآلثـار الّنبویـه )ص2 و 3 و9 و 145 ]ص9 و11 و  وی از ایـن اثـر در چنـد جـای 

429[( یـاد کـرده اسـت.
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5. حقائق الّتأویل فی متشابه التنزیل
کـه در کتابـش مجـازات اآلثـار الّنبویـه، گاه بـا نـام حقائـق الّتأویل  ی اسـت  ایـن اثـر، تفسـیر و
کرده اسـت. نجاشـی ]الّرجال:  گاه الکتاب الکبیر فی متشـابه القرآن از آن یاد  فی متشـابه التنزیل و 

ف ُعْمدة الّطالب فی أنساب آل ابی طالب ]ص207[ 
ّ
ص398[ از آن با عنوان حقائق الّتنزیل؛ و مؤل

بـا نـام کتاُب المتشـابه فی القرآن تعبیـر نموده اند.

6. معانی القرآن

ص44  العلمـاء:  )معالـم  ابن شهرآشـوب  اسـت.  قـرآن  در بـارۀ  ی  و کتـاب  سـومین  ایـن 

بـس  اثـر،  ایـن  »کتابـی همچـون  اسـت:  گفتـه  و  کـرده  یـاد  ی  آثـار و در شـمار  را  آن  ]ص51[( 

کمیـاب اسـت.« دانشـمند نسب شـناس، عمـری، )المجـدی فـی أنسـاب الّطالبییـن ]ص126[( 

که دلنشـین و نیکو  د دیدم 
ّ
ی را در یک مجل کتاب تفسـیر قرآن منسـوب به و گوید: »جزئی از 

ـکان ]وفیـات 
ّ
اسـت و هـم انـدازۀ تفسـیر ابوجعفـر طبـری و بلکـه بزرگ تـر از آن اسـت.« ابن خل

دانـش  اثـر،  ایـن  و  اسـت  کمیـاب  بـس  کتابـی  گویـد: »هماننـد چنیـن  نیـز  األعیـان: 416/4[ 

کان در این سـخن، تفسـیر 
ّ
ی در نحو و لغت را نشـان می دهد.« البّته شـاید ابن خل گسـتردۀ و

حقائق الّتأویل فی متشابه التنزیل را ستوده باشد.

7. تعلیق خلف الفقهاء

8 . تعلیقه ای بر ایضاح ابوعلی فارسی

9. الحسن من شعر الحسین

کـه در بخـش شـاعران سـدۀ چهـارم1 شـرح  گزیـدۀ شـعر ابن حّجـاج را  ی در ایـن اثـر،  و

آورده اسـت. آمـد،  حالـش 

10. الّزیادات فی شعر ابن حّجاج

که یاد شد. این ابن حّجاج همان شاعر است 

کتاب: 127/4-144. )غ.( 1. بنگرید به: همین 

199/4
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11. الّزیادات فی شعر ابی َتّمام

گذشت. در بخش شاعران سدۀ سوم1 شرح حال ابو َتّمام 

12. گزیدۀ شعر ابواسحاق صابی

13. نامه های به شعر نگاشته شده میان وی و ابواسحاق2

ی دانســـته شـــده  در ُعْمـــدة الّطالـــب فـــی أنســـاب آل ابی طالـــب ]ص208[ نیـــز ایـــن آثـــار از آِن و

اســـت:

14. نثرنوشته ها )= رسائل(

ــرده  کـ ــاد  ــم )الفهرســـت: ص194 ]ص149[( یـ ــد اســـت. ابن ندیـ ـ
ّ
ــه مجل ــاب در سـ کتـ ــن  ایـ

گـــرد  کـــه پیـــش از ســـال 380 درگذشـــته3، نامه هـــای ســـید رضـــی را  کـــه ابواســـحاق صابـــی 

آورده اســـت.

15. اخبار قضاة بغداد

ک نهادش 16. زندگی نامه پدر پا

ی این اثر را 21 سال پیش از وفات پدرش، در سال 379 نگاشته است. و

ی یاد شده است: غة العربیة ]مج93/14[ این آثار از و
ّ
یخ آداب الل همچنین در تار

17. انشراح الّصدر فی مختارات من الّشعر

مـن گویـم: ایـن کتـاب تألیـف یکی از ادیبان اسـت که آن را از گزیدۀ اشـعار سـید رضی 

که در کْشف الّظنون )513/1 ]182/1[( آمده است. فراهم آورده؛ چنان 

کتاب: 469/2. )غ.( 1. بنگرید به: همین 

کتاب ها در فهرست نجاشی ]ص398[ از آِن او شمرده شده اند. 2. این 

3. از ابواسـحاق صابـی نامـه ای در دسـت اسـت کـه در عیـد فطـر 384ق. بـه شـریف رضـی تبریـک گفته اسـت. پس وی 
پیـش از 380ق. وفـات نکـرده اسـت. بـه رسـائل الصابـی و الشـریف الرضـی، ص 27 بنگرید. )ن.(
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18. طیف الخیال

این مجموعه را به سید رضی نسبت داده اند.

ی، است و نه خود او. گویم: این اثر از آِن سید مرتضی، برادر و من 

19. دیوان شعر

 ]416/4 األعیـان:  ]وفیـات  ـکان 
ّ
ابن خل دارد.  فـراوان  رواج  گشـته،  چـاپ  کـه  دیـوان  ایـن 

گردآمده هـا،  ایـن  واپسـیِن1  و  گماشـته اند  دیـوان رضـی هّمـت  گـردآوری  بـه  »گروهـی  گویـد: 

اسـت.« آورده  فراهـم  َخْبـری2  ابوحکیـم  کـه  اسـت  مجموعـه ای 

کـــه شـــرح حالـــش در بخـــش شـــاعران ســـدۀ چهـــارم از همیـــن  صاحـــب بـــن عّبـــاد 

گذشـــت، در ســـال 385 _ کـــه در همـــان ســـال نیـــز درگذشـــت _ پیکـــی همـــراه نامـــه ای  کتـــاب3 

ـــا از دیوانـــش نســـخه ای برگیـــرد ســـید رضـــی پـــس از دادن  بـــه بغـــداد نـــزد ســـید رضـــی فرســـتاد ت

ـــن  ـــه ای ک ـــت  گف ـــدح  ـــده ای م ـــا قصی ـــب را ب ـــز صاح ـــتاد و نی ـــخه را فرس ـــاخ4، نس ـــازۀ استنس اج

1. در اصل مأخذ چنین است: »و نیکوتریِن آن ها.« )غ.(

د پنجم از کتاب چاپ شـدۀ حقائق الّتأویل فی متشـابه 
ّ
ی در مقّدمۀ مجل

ّ
مه شـیخ عبدالحسـین حل

ّ
گوید: عال 2. امینی 

التنزیـل، در شـرح حـال سـید رضـی گفتـه اسـت: »ندانیـم ابوحکیـم کیسـت و چه هنگام می زیسـته و نامش چیسـت.« 
کـه بـر شـرح حال نگاری پنهـان ماَنـد!  و ایـن از سـخنان شـگفت آور اسـت؛ زیـرا ابوحکیـم شناخته شـده تر از آن اسـت 
ـم عبـداهلل بـن ابراهیـم بـن عبـداهلل بـن حکیـم َخْبـری، از اسـتادان ادبیـات عـرب اسـت که در بغـداد به 

ّ
وی ابوحکیـم معل

مـی مشـغول بـوده و خّطـی خـوش داشـته اسـت. او نـزد شـیخ ابواسـحاق شـیرازی فقـه آموخـت و در علـم میـراث و 
ّ
معل

حسـاب سـرآمد شـد و در این دو رشـته به تألیف پرداخت. نیز الحماسـه و دیوان بحتری و چندین دیوان دیگر را شـرح 
گرفـت و در روز سه شـنبه 22 ذی حّجـۀ سـال 476 درگذشـت.  گروهـی دیگـر فرا نمـود. حدیـث را از ابومحّمـد جوهـری و 
گرفت  ث بودنـد: دختـر بزرگـش، رابعـه، از ابومحّمد جوهری، اسـتاِد پـدرش، حدیث فرا دو دختـر داشـت کـه هـر دو محـِدّ
گروهـی دیگـر حدیـث آموخـت و َسـْمعانی،  ل و 

َ
کوچکـش، اّم الخیـر فاطمـه، از ابوجعفـر محّمـد بـن احمـد ُمعـّد و دختـر 

کتـاب الموّفقیـات زبیـر بـن بـکار را نـزد وی آموخـت. او در مـاه رجـب سـال 534 درگذشـت.  ـف األنسـاب، بیشـینۀ 
ّ
مؤل

کـه نـوادۀ دختـری ابوحکیـم، از دختـر بزرگـش بـوده، از ابومحّمـد  ابوالفضـل محّمـد بـن ناصـر بـن علـی سـالمی حافـظ 
دبـاء ]46/12[؛ و بغیـة الوعـاة ]29/2[�

ُ
جوهـری روایـت می نمایـد. بنگریـد بـه: األنسـاب َسـْمعانی ]319/2[؛ معجـم األ

کتاب ]63/4-118[. )غ.( 3. بنگرید به: همین 

4. در چـاپ اسـالمّیه و مرکـز الغدیـر »عنـد مـا سـمع المترَجـم لـه...« آمـده، ولـی در چـاپ نجـف »عنـد مـا سـمح المترَجـم 
لـه...« درج شـده کـه همیـن درسـت اسـت و ترجمـه بـر ایـن اسـاس صـورت گرفـت. )ن.(

200/4
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ابیات از آن است:
میان من و تو دو مایۀ احترام متقابل است؛ یکی نثرم که به تو اقتدا کرده، و دیگری شعرم؛

و نیـز پیونـد ادب کـه جوانمـردان را بـه هـم پیونـد می دهـد، اّمـا نـه چنـان که ریشـه های قبیلگی 
و نـژادی.

گر شعرم را به تو پیشکش می کنم، همچون زره است که به داوود عرضه می کنم! ا

نیـز تقیـه دختـر سـیف الّدوله )د. 399( از مصـر پیکـی روان نمـود تـا از دیـوان سـید رضی 
گرانبهاتر از آن ندیده  که هیچ هدیه ای  ی معتقد بود  که چنین شـد، و نسـخه برگیرد و آن گاه 
گـردآوری آن  کـه سـید رضـی در زمـان خویـش بـه شـعر خـود و  اسـت. این هـا نشـان می دهـد 
یـده و شـاید او نیـز همچـون بـرادرش سـید مرتضـی، دیوانـش را به ترتیـب توالی  عنایـت می ورز

گـردآوری نموده اسـت. سـال های دراز سـرایش اشـعارش 

شعر و شاعری وی

جایـگاه  و  رضـی،  سـید  مـا،  شـریف  سـرور  شـخصیت  بـه  کـس  هـر  کـه  اسـت  روشـن 

ی  کـه شـعْر فروتـر از پایـۀ و گـردد، درمی یابـد  گاه  بزرگـش در دانـش و سـروری و بلندپایگـی آ

کـه شـعر بـر  بـوده؛ و شـخصیت او را فراتـر و واالتـر از شـخصیت شـاعران می یابـد؛ و می بینـد 

شـخصیت او چیـزی نیفـزوده و در واالمایگـی و بلندپایگـی اش مؤّثـر نیفتـاده و برایـش بزرگـی 

کـه او از کودکـی و زمانی که هنوز  نزاییـده و در بلنـدی شـخصیت پشـتوانۀ او نبـوده؛ در حالـی 

از ده  کمتـر  کودکـی و  بـود، شـعر می سـروده و از جملـۀ اشـعارش در  بـه ده سـالگی نرسـیده 

سـالگی، ایـن ابیـات از قصیـده ای اسـت:
شـکوه و مجـد می دانـد کـه هـدف و خواسـتۀ مـن اسـت، هرچنـد دیرگاهـی در گمراهـی و بـازی به 

سر برده باشم.

من از آن نسلم که چون برای واالیی گردآیند، یا از نسل پیامبرند یا از نسل وصی پیامبر.

کـه آن را در قلـب سـتارگان درخشـان  گیـر،  کنـم، تیـزی شمشـیر هّمتـم را، سـراغ  چـون هّمـت 

یافـت. خواهـی 

گیـرم، عزمـم چـون خـاری بـه چشـم حـوادث سـخت روزگار فرومـی رود و آن را بـه  و چـون عـزم 

می نشـاند. خـون 
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چه نبردها که با مرگ دست در دست بود و سرهای دلیران بر فراز نیزه ها از نزدیک!

ابرهای پرباِر مرگ در میان لشکریان با شّدت بارید؛ پس با شمشیر پیکرها را ریشه کن ساخت.

خ شـدند؛ و نیزه هـا بـر زره هـای آهنیـن و  خ بـه ر شمشـیرها در اندرون هـا بـه هـم پیوسـتند و ر

فرونشسـتند. چرمیـن 

ابرها از خونشان اشک بر زمین ریختند و از آن ها شکوفه و چمن رویید و آشکار گشت.

کـه او شـعر را بـرای خـوْد فضیلـت و مایـۀ افتخـار نمی شـمرده،  ی بـه مـا می گویـد  شـعر و

گویـد: کـه  بلکـه آن را ابـزاری بـرای دسـتیابی بـه هدفـش می دانسـته؛ آن جـا 
شعر مایۀ فخرم نیست؛ اّما در میدان شعر بر فخرفروش غلبه می کنم.

شعرم را از عرضه بر مردمان منّزه می شمرم و آن را هدیۀ دیدار کنندگانم قرار می دهم.

پادشاهان به شعرم راه نیابند، مگر آن گاه که چون مَثلی رایج دست به دست شود.

گرچه اهل شعرم، اّما از حرفۀ شاعری در من خبری نمی یابی. ا

گوید: و نیز 
که نزدیک اسـت مهارش  شـعر سـرودنم چیزی نیسـت، جز وسـیله ای برای دسـتیابی به آرمانی 

گیرم. را در دسـت 

هرگاه خداوند مرا به آرزویم برساند، تعّهد می کنم که دیگر شعر و گناه شاعری را کنار بگذارم.

و نیز:
چرا خشنودی که تو را شاعر خوانند؟ دور باد شعر را که از فضیلت ها به شمار آید!

تو را همین بس که شاخساران شعرت برگ برآوْرد و در میان شعرهای بلند، سر برکشید.

تا چند فقط سراینده و گوینده خواهی ماند و خود بعد از گفتن، عمل نخواهی کرد؟

ت هـا می بینـد و شـعرش را فراتـر از ُبْحُتـری 
ّ
گاه خـود را شـاعرتریِن مل او در شـعر خویـش، 

یـده، خویشـتن را هم ردیـف فـرزدق یـا َجِریـر  گاه نیـز تواضـع ورز و مسـلم بـن ولیـد می شـمارد؛ و 

گاه نیـز زبـان بـه حـق می گشـاید و بـه دیـدۀ  می بینـد و خـود را هماننـد زهیـر قلمـداد می کنـد؛ و 

خشـنودی بـه شـعرش نگریسـته، سـخن خویـش را فراتـر از سـخن مردمـان می بینـد. و البّتـه 

که او شاعرتریِن قریش بوده است. کسان اّتفاق نظر دارند  بیشینۀ 
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کاتـب  گویـد: »از ابوعبـداهلل محّمـد بـن عبـداهلل  یـخ بغـداد: 246/2(  خطیـب بغـدادی )تار

›از  گفـت:  کـه  _ شـنیدم  بـوده  یاسـت مندان  ر از  _ کـه  بـن محفـوظ  ابی الحسـین  در حضـور 

کـه رضـی شـاعرتریِن قریش اسـت.‹ ابن محفـوظ گفت:  گروهـی از دانشـوران ادبیـات شـنیدم 

شـعر  انـدک،  اّمـا  نیکـو،  کـه  بوده انـد  کسـانی  قریـش  در  زیـرا  اسـت؛  درسـت  سـخن  ›ایـن 

که هم فراوان و هم نیکو شعر سروده، رضی است.‹« سروده اند، لکن تنها شاعری 

ی، همچـون دیگـر افتخارهـا و فضیلت هـا  سـخنان سـتایش آمیز در بـارۀ ادب و شـعر و

کـه  چنـدان  گـردد؛  یافـت  فرهنگ نامه هـا  در  تواتـر  بـه  بزرگوارانـه اش،  و  پایـدار  ویژگی هـای  و 

گـرد آوردن آن هـا تنـگ اسـت. پـس بـه رعایـت اختصـار، از بیـان همـۀ آن هـا  ایـن مجـال بـرای 

کتفـا می کنیـم: یـم و تنهـا بـه پـاره ای انـدک از آن هـا ا درمی گذر

1. دانشــمند نسب شــناس، عمــری، )المجــدی فــی أنســاب الّطالبییــن ]ص126[( گویــد: »وی 

در بغــداد نقابــت نقیبــان خانــدان ابوطالــب را داشــت و از هیبــت و شــکوه و پارســایی برخــوردار 

بــود و خــود را از زشــتی بازمی داشــت و زاهدانــه زندگــی می کــرد و حریــم خویشــاوندانش را پــاس 

گــر یکــی از آن هــا خطایــی می کــرد، وی را قدرتمندانــه  یــد و ا می داشــت و بدانــان غیــرت می ورز

کــه نــزد مــردان بــزرگ دانــش آموخــت و مــن  مجــازات می نمــود. او از دانشــوران روزگارش بــود 

ــد دیــده ام که دلنشــین و نیکو و هــم اندازۀ 
ّ
بخشــی از تفســیر قــرآن منســوب بــه وی را در یــک مجل

کــه نیازمنــد معّرفــی  تفســیر ابوجعفــر طبــری یــا بزرگ تــر از آن اســت. شــعر او مشــهورتر از آن اســت 

کــه پیشــگامان  کافــی اســت بدانیــد  باشــد؛ و او تــا روزگار مــا، شــاعرتریِن قریــش بــه شــمار آیــد. 

شــعر قریــش از آغــاز، َحــْرث بــن هشــام و عبلــی و عمــر بــن ابی ربیعــه؛ و در پایــانْ  بــه نســبِت روزگار 

وی، محّمــد بــن صالــح موســوی حســنی و علــی بــن محّمــد ِحّمانــی1 و ابن طباطبــا اصفهانــی2 

بوده انــد.«

گذشت. کتاب )69-57/3(  که شرح حالش در همین  1. از شاعران غدیر در سدۀ سوم 

گذشت. کتاب )347-340/3(  که شرح حالش در همین  2. از شاعران غدیر در سدۀ چهارم 
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2. َثعاِلبـی )یتیمـة الّدهـر ]155/3[( گفتـه اسـت: »امـروز سـید رضـی سـرآمِد مـردم روزگار و 

کـه هـم بـه تباری شـریف و افتخاری واال آراسـته شـده و هم  بزرگوارتریـِن سـادات عـراق اسـت 

ی شـاعرتریِن  ادبـی آشـکار و فضیلتـی خیـره کننـده و از همـۀ نکویی ها بهرۀ فراوان دارد. نیز و

کـه ایشـان شـاعران نغزگـوی  خانـدان ابوطالـب، خـواه رفتـگان و خـواه مانـدگان، اسـت، بـا آن 

کـه او  گویـم  گـر  بسـیار داشـته اند، همچـون ِحّمانـی و ابن طباطبـا و ابن ناصـر و جـز ایشـان. و ا

ی  کـه در بـارۀ و شـاعرتریِن قریـش اسـت، از درسـتی و راسـتی دور نیفتـاده ام؛ و بـه ایـن سـخن 

ی یافـت گـردد کـه هـم شـیوا و هم متین  گـواه عـادل از شـعِر واالنصیـب و عیب ناپذیـر و گویـم، 

کـه هـم می تـوان میـوۀ آن را از نزدیـک چیـد و  اسـت، هـم روان و هـم اسـتوار، و مضامینـی دارد 

هـم دسـتیابی بـه نهایـِت آن دور اسـت. پـدرش نقابـت نقیبـان خانـدان ابوطالـب را بـر عهـده 

داشـت و در میـان همـۀ ایشـان قضـاوت می کـرد و بررسـی شـکایات و مظالم مـردم و امور حّج 

ایـن  همـۀ  بـود،  زنـده  هنـوز  پـدرش  کـه   388 سـال  در  سـپس  می نمـود.  نظـارت  را  ایشـان 

گذار شد.« ی وا مسؤولیت ها به و

ــدان ابوطالــب در  ــد: »رضــی، نقیــب خان گوی 3. ابن جــوزی )المنتظــم: 279/7 ]115/15[( 

ــه و  ــش فق ــپرد و از دان ــه س ــه حافظ ــاه ب کوت ــی  ــالگی در زمان ــی س ــس از س ــرآن را پ ــود و ق ــداد ب بغ

میــراث بهــره ای بســیار داشــت و دانشــوری فاضــل و شــاعری نویســنده بــود؛ و خــود را از زشــتی ها 

بازمی داشــت و هّمتــی بلنــد داشــت و بــه دیــن بــس پایبنــد بــود. روزی از زنــی پشــم ریزه هایی 

ــه واســطۀ  ــن مقلــه یافــت. ب ــه خــِطّ ابوعلــی ب ــد و در میــان آن، جــزوه ای را ب ــه پنــج درهــم خری ب

گفــت: ›در آن  کــن!‹ وی آن زن را حاضــر نمــود. ســید  گفــت: ›آن زن را حاضــر  آن معاملــه 

گــر بهایــش را  گــر آن را خواهــی، بازگیــر؛ و ا پشــم ریزه ها، جــزوه ای بــه خــّط ابن مقلــه یافتــم. ا

گفــت  گرفــت و او را دعــا  بخواهــی، ایــن پنــج درهــم را بابــت ایــن نوشــته بســتان.‹ زن آن پــول را 

ــود.« و بازگشــت. و ســید ســخاوتمند و بخشــنده ب

گفتـه اسـت: »رضـی قـرآن را پـس از سـی  4. ابن ابی الحدیـد )شـرح نهـج البالغـه ]33/1[( 
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کوتـاه از بـر نمـود و در دانـش فقـه و میـراث بهـرۀ بسـیار یافـت و دانشـوری  سـالگی در زمانـی 

ادیب و شـاعری نغزگو بود. شـعری شـیوا با واژگانی سـترگ داشـت و در شـاعری توانا بود و در 

گـر می خواسـت در تغـّزل بـه لطافـت و ظرافـت  گـون شـعر دسـتی چیـره داشـت. ا گونا فنـون 

گـر می خواسـت در مـدح و جـز آن،  گفتارهـا را پدیـد مـی آوْرد؛ و ا گویـد، شـگفت تریِن  سـخن 

گر قصد  رد پایش نرسـد؛ و ا
َ
گ کـه هیچ کس بـه  واژگانـی سـترگ و اسـتوار بیـاوَرد، چنـان می کـرد 

ی از نفـس می افتادنـد.  کـه شـاعران در پـی و مرثیه سـرایی می نمـود، چنـان پیشـتازی می کـرد 

بـا ایـن حـال، نویسـنده ای توانمنـد نیـز بـود و خـود را از زشـتی ها بازمی داشـت و شـخصیتی 

کـس صلـه و  شـریف و هّمتـی بلنـد داشـت و بـه دیـن و دسـتورهایش پایبنـد بـود و از هیـچ 

جایزه ای نپذیرفت و حّتی صله های پدرش را رد نمود.«

گویــد: »او صدرنشــین پیشــوایان و ســروران  5. باِخــرزی )ُدمیــة القصــر: ص69 ]292/1[( 

گویــد: ›چــه  کــه بــه خورشــید  گشــایم، هماننــد کســی باشــم  اســت. مــن چــون زبــان بــه مــدح او 

یــا گویــد: ›چــه سرشــاری!‹ او را شــعری اســت که چــون در آن، بــه فخرورزی  ُپرنــوری!‹ یــا بــه در

گــره خــوَرد؛ و آن گاه  یابــد و مــوی پیشــانی اش بــه ســتارگان  پــردازد، نهایــت شــکوه و بزرگــی را در

ی آوَرد، لطافــت هــوا بــه غــزل او نســبت یابــد و بــه بهــرۀ واال دســت یــازد، چندان  کــه بــه تغــّزل رو

گریــزان اســت،  کــه از عشــق بازی  کــس  ی را نــزد آن  کــه چــون روایتگــری غزل  ســروده های و

گویــا  گویــد: ›بــاز هــم بیــاور!‹ و چــون بــه وصــف پــردازد،  برخواَنــد، آن  را ُطرفــه ]و نــادر[ یابــد و 

ی  کــه بــه ستایشــگری رو در اوصــاف، از دختــرکان و پســرکان زیبــارو، نیکوتــر باشــد. و آن گاه 

گــوی  گویــد یــا بــر ســتوده. او در میــدان مســابقه،  کــه آیــا بــر ســتاینده آفریــن  کنــد، پنــدار درمانــد 

ی مــورد ســتایش  گــردد، نوشــتۀ و ــه نثــر مشــغول  گــر ب ــد. ا ســبقت را از اســب نیرومنــد می ربای

گــردد و قطره هــای  گوهــر ُدرفشــان  کــه در آن میانــه، دانه هــای رشــتۀ  قــرار می گیــرد و درنگــری 

کنــده شــود. بــه هســتی ام ســوگند! بغــداد او را بــه دنیــا آورد؛ پــس ســایه اش او را  ابــر بــاران زا پرا

ی را ســیراب ســاخت و نســیم شــمال را بــه مشــام او  در خــود جــای داد و شــیر خالصــش و

گلوگیــرش شــد و در آن  ی بــه دجلــۀ آن راه یافــت و از آن نوشــید تــا  رســاند. آن گاه، شــعر و

)280(

204/4



غدیر در کتاب و سّنت و ادب )ج 4( 298

کــه در آن غــرق شــده اســت. پــس هــرگاه شــعر  گوینــد  کــه نزدیــک بــود تــا  غوطــه خــورد، چنــدان 

نیــک و زیبایــش برخوانــده شــود، بغــداد در خّرمــی تنّعــم بــه تفــّرج آیــد و از نَفس ســوزان نیمروز، 

با خنکای نسیم آن شمیم برگیرد.«

کــه در  گفتــه اســت: »او شــاعرتریِن قریــش بــود؛ چــرا  6. رفاعــی )صحــاح األخبــار: ص61( 

قریــش، شــاعراِن نیک ســرا، بســیار نمی گوینــد و شــاعراِن بســیارگو، نیــک نمی ســرایند؛ اّمــا 

ی پرهیــزگار بــود و از زشــتی دوری می کــرد و در  رضــی ایــن هــر دو فضیلــت را بــا هــم داشــت. و

ــد و در دل هــا هیبــت داشــت.« ی قضاوت هــا عدالــت می ورز

لقب ها و منصب های وی

بهاءالّدوله او را در سال 388 »شریِف اجّل ]= سید بزرگوار[«؛ در سال 392 »ذوالمنقبتین 

]= دارای دو افتخار[«؛ و در سال 398 »الّرضی ذوالحسبین ]= دارای سیادت از جانب پدر و 

مادر[« لقب داد ]البدایة والّنهایه: 335/11[ و در سال 401 فرمان داد تا خطاب ها و نامه هایش با 

عنوان »شریف اجّل« باشد و او نخستین کسی بود که از دربار ملوکانه چنین خطابی یافت.

در روزگار ســرور مــا، شــریف رضــی، منصب هــا و سرپرســتی ها بســیار بودنــد؛ از جملــه: 

گونــۀ عــام و خــاص؛  وزارت اجرایــی و دســتیاری بــا اختیــارات تــام؛ امیــری ســرزمین ها بــه دو 

کردنــی و بــه موجــب قــراردادی اختیــاری، و دیگــری  امیــری عــام بــا دو نــوع: یکــی درخواســت 

گونــه: یکــی  ــا مشــرکان بــه دو  قهرآمیــز و بــه موجــب قــراردادی اضطــراری؛ فرماندهــی جهــاد ب

محــدود بــه تدبیــر امــور ســپاه و نبــرد، و دیگــری همــراه بــا همــۀ امــور دیگــر ماننــد تقســیم 

غنیمت هــا و بســتن پیمــان صلــح؛ فرماندهــی نبــرد بــا مرتــّدان و متجــاوزان و شورشــیان؛ 

خــاص؛  و  عــام  گونــۀ  دو  بــه  نقابــت  شــکایات؛  بــه  رســیدگی  و  قضایــی  امــور  سرپرســتی 

گونه هــای آن؛ سرپرســتی  سرپرســتی امامــِت نمازهــا؛ سرپرســتی حــج؛ سرپرســتی دیوان هــا بــا 

حســبه؛ و دیگــر سرپرســتی ها.
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برخـی از ایـن منصب هـا بـه نویسـندگان و ادیبان؛ بعضی بـه افراد ثقه و مـردان عدالت ورز 

بـه  چهـارم  بخـش  رفاه منـد؛  مـال داران  و  اشـراف  و  بـزرگان  بـه  سـوم  گونـۀ  انصاف پیشـه؛  و 

سـرباززنندگان از خواری و سسـتی و پهلوانان و شهسـواران؛ پنجم به اندیشـه ورزان و قوی فکران 

و زیرکان؛ ششـم به بزرگاِن علویان و برجسـتگاِن خاندان پیامبر؛ و هفتم به فقیهان و پیشـوایان 

دانـش و دیـن اختصـاص داشـت.

کــه همــۀ ایــن فضیلت هــا را داشــته  کســی بــود  در ایــن میــان، برخــی از منصب هــا ویــژۀ 

کــه نمونــۀ  گردآیــد؛ همچــون ســرور مــا، شــریف رضــی،  باشــد و سراســر ایــن افتخــارات در او 

بریــِن همــۀ ایــن فضیلت هــا بــود. پژوهنــدۀ جایــگاه و مقــام و شــخصیت واالی او بایــد _ هــر 

ی را بخواَنــد تــا بــه  چنــد بــه طــور فشــرده _ درس هــای برگرفتــه از منصب هــای زیــر سرپرســتی و

کــه او اســت تجّســم دانــش، فقــه، حکمــت،  بزرگــی و تفصیــل، پیــش چشــمان خویــش ببینــد 

ثقــه بــودن، اســتواری، حمیــت، جوانمــردی، هیبــت، عظمــت، شــکوه، شــگفتی، وفــا، عــّزت 

کرامــت، ســرباز زدن از  نفــس، اندیشــه ورزی، قاطعیــت، عــزم، دلیــری، عّفــت، ســروری، 

ــود و  ــا ادب و شــعر آراســته شــده ب خــواری و زشــتی، و بی نیــازی از دیگــران. و این هــا همــه ب

کسی جز سید رضی تجّسم آن ها نیست.

خانـدان  نقابـت  داشـت،  سـال   21 کـه  رضـی  سـید  الّطائـع،  روزگار  در   380 سـال  بـه 

ابوطالـب و سرپرسـتی حـج و رسـیدگی بـه شـکایات و مظالـم را عهـده دار گشـت. فرمـاِن ایـن 

گشـت. سـپس در 16 محـّرم سـال  امـور از جانـب بهاءالّدولـه در بصـره بـه سـال 397 صـادر 

ی سـپرده شـد و »نقیـب الّنقباء«  403 سرپرسـتی امـور خانـدان ابوطالـب در همـۀ مناطـق به و

کـه هیـچ یـک از خانـدان پیامبـر، جـز امـام علـی بـن موسـی الّرضا؟ع؟  عنـوان گرفـت. گفته انـد 

کـه والیت عهـد مأمـون را عهـده دار بـود، بدیـن مقـام نرسـید. نیـز در روزگار القـادر، جانشـینی 

ـد نخسـت 
ّ
کـه در مجل گـذار شـد؛ چنـان  خلیفـه در سرپرسـتی امـور حرمیـن بـه سـید رضـی وا

شـرح نهـج البالغـه تألیـف ابن ابی الحدیـد ]38/1[ آمـده اسـت. شـأن او و ایـن منصب هـا چنـان 
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کـه سـروده اند: اسـت 
این مقامات نه مجد او را برپا داشت و نه قدر و منزلتش را باال برد.

که روزگار، آن ها را نزار  بلکه او بر آن مقام ها جامۀ شـکوه و طراوت و شـادابی پوشـاند، پس از آن 
]و پژمرده[ سـاخته بود.1

در  آن  شـرط های  و  رضـی،  شـریف  مـا،  سـرور  سرپرسـتی  زیـِر  منصب هـای  تحلیـل 
کتاب هـای مسـتقل پدیـد  تألیف هـای دانشـوران پیشـین یـاد شـده و ایشـان در ایـن زمینـه، 

می کنیـم: یـاد  را  الّسـلطانیه  األحـکام  در   )450 )د.  مـاِوْرِدی  سـخن  خالصـۀ  مـا  آورده انـد. 

نقابت
نقابـت منصبـی بـود بـرای پاسـداری از صاحبـان نسـب های شـریف تا کسـی که بـا آنان 
در نسـب هم طـراز و در شـرافت برابـر نیسـت، بـر ایشـان سرپرسـتی نیابـد و آن نقیـب بیـش از 
گونـه  دیگـران بدانـان مهـر و عطوفـت ورزد و فرمانـش در میـان ایشـان نفـوذ یابـد. نقابـت دو 
کـه نقیـب تنهـا بـه نظـارت بـر امـوِر در قلمـرِو  داشـت: خـاص و عـام. نقابـت خـاص آن بـود 
گونـه از نقابـت، دانـش  نقابـت پـردازد و حکـم صـادر ننمایـد و حـّدی جـاری نکنـد. در ایـن 

شـرط نیسـت و نقیـب بایـد ایـن حقـوق دوازده گانـه را در بـارۀ خاندانـش رعایـت نمایـد:

کـه از سـادات نیسـت، در میـان آنـان راه نیابد  1. پاسـداری از نسـب های آنـان؛ تـا کسـی 
کـه از آن هـا اسـت، از شمارشـان بیـرون نشـود. پـس نقیـب وظیفـه دارد که هـم بیگانه  و کسـی 
کند تا نسـب به درسـتی محفوظ مانده، به سـمت  را به درون راه ندهد و هم خودی را حفظ 

و سوی خود انتساب یابد.

ی  و بـر  پـدری  پسـراِن  تـا  ایشـان؛  نسـب های  شـناخت  و  تیره هـا  میـان  نهـادن  تمیـز   .2
پوشـیده نماننـد و دو نسـب در هـم آمیختـه نگـردد. پـس بایـد در دیـوان خویـش، آنـان را بـه 

نمایـد. ثبـت  نسب هاشـان  تفکیـک 

3. شـناخت و ثبـت نـام نـوزادان سـادات، خـواه پسـر و خـواه دختـر؛ و نیـز شـناخت و 
کـه نسـب نـوزادی بـه سـبب ثبـت نشـدن،  یادداشـت نـام مـردگان ایشـان. ایـن از آن رو اسـت 

کـه مرگـش یادداشـت نشـده، اّدعـا نکنـد. کسـی نسـب مـرده ای را  تبـاه نگـردد؛ و 

که درست تر به نظر می رسد. )ن.( 1. در متن »تحّزمها« آمده، ولی در یتیمة الدهر: 380/1 »تخّرمها« درج شده 
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کرامــت تبارشــان  کــه بــا شــرافت نســب ها و  کــردن و راهنمایــی ایشــان بــه آدابــی  4. وادار 

تــا بزرگی شــان در جان هــا اســتوار و حرمــت رســول خــدا؟ص؟ در میانشــان  ســازگار باشــد؛ 

گــردد. حفــظ 

5. پیراسـته داشـتن ایشـان از پیشـه های َپسـت و بازداشتنشـان از خواسـته های پلیـد؛ 

کـه خود را خـوار نموده،  کـم ارج کوچـک شـمرده نشـود و از ایشـان آن  کـه صاحـب پیشـۀ  تـا آن 

زیـر سـتم قـرار نگیرد.

کـه آن را یاری  یـدن حرمت هـا؛ تـا بر دینی  6. بازداشـتن آنـان از انجـام دادن گناهـان و در

گزیننـد تـا ایـن  کـه آن را از میـان برده انـد، بیشـتر دوری  کرده انـد، غیـرت ورزنـد و از آن زشـتی 

کـه زبانـی بـه نکوهـش ایشـان گشـوده نشـود و کسـی با آنـان دشـمنی نورزد.

کـه بـه سـبب شـرافت خـود، بـر غیـر سـادات چیرگـی ورزنـد و  7. منـع نمـودن آنـان از ایـن 

کـه ایـن موجب می شـود تـا مـردم بدانان  بـه دلیـل نسـب خویـش، بـر آن هـا تجـاوز نکننـد؛ چـرا 

تـا  را فراخواَنـد  آنـان  بایـد  نفـرت و دوری جوینـد. نقیـب  ایشـان  از  و  کینـه و دشـمنی ورزنـد 

دل هـای مـردم را بـه خـود نـرم و جان هـا را بـه سـوی خویـش مأنـوس سـازند تا همگان به ایشـان 

بیشـتر بگراینـد و دل هـا بـه مهرشـان بیشـتر خلـوص یابـد.

گرفتــن حــّق خــود درنماننــد؛ و  کــردن بــه ایشــان بــرای ســتاندن حّقشــان تــا از  8 . یــاری 

کــه بــا  یــاوری دیگــران بــرای ســتاندن حّقشــان از ایشــان تــا حــّق دیگــری را بازنســتانند تــا ایــن 

آن یــاری ، انصــاف ســتانند و بــا ایــن یــاوری، انصــاف دهنــد.

کــه ســهم  9. جانشــینی آنــان در بازخواهــی حقــوق عمومــی ایشــان از خــراج و غنیمــت 

خویشــاوندان پیامبــر اســت و بــه شــخصی خــاص از آنــان اختصــاص نــدارد؛ تــا آن را میانشــان 

که خداوند واجب فرموده، تقسیم نماید. گونه  همان 

که ایشـان  که همتایشـان نیسـتند؛ چرا  کسـانی  10. بازداشـتن زنان بی شـوهر از ازدواج با 

گردد و حرمتشـان  بر زنان دیگر شـرافت دارند. این بدان سـبب اسـت که نسب هاشـان حفظ 
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یج درنیاورند و جز همتاهاشـان با آنان  بزرگ داشـته شـود و جز ولی حقیقی شـان آنان را به تزو

ازدواج نکنند.

کـه آن تنبیـه،  کـه مرتکـب خطـای دارای حـّد نشـده اند، مـادام  کارانشـان  11. تنبیـه خطا

یختـن خـون نرسـد؛ و چشم پوشـیدن از خطـای محترمـان ایشـان، و  بـه مقـدار حـّد شـرعی و ر

درگذشـتن از لغـزش آنـان پـس از اندرزگفتنشـان.

12. نظـارت بـر آن چـه بـرای ایشـان وقـف شـده، از طریـق حفـظ اصـل موقوفه هـا و توسـعۀ 

و  یـان 
ّ
متول کار  بـر  بایـد  نشـده،  سـپرده  وی  بـه  آن هـا  تولیـت  گـر  ا آن هـا.  ثمره هـای  و  درآمدهـا 

شایسـتگاِن  باشـد،  خـاص  وقـف،  آن  گـر  ا و  کنـد؛  نظـارت  آن هـا  تقسـیم  و  دریافتی هایشـان 

بهره وری از آن را معلوم سـازد و چنان چه شـرط هایی برای ایشـان معین شـده، آن ها را رعایت 

نماید تا شایسته ای از آن میان بیرون نماند و کسی که اهلش نیست، در آن راه نیابد.

نقابت عام

کـه یـاد شـد، دارای  کـه نقیـب، افـزون بـر حقوقـی  عـام بـودن نقابـت بـه ایـن معنـا اسـت 

پنـج حـّق دیگـر در نقابـت بـر ایشـان اسـت:

1. قضاوت در موارد اختالف میان آنان.

2. سرپرستی یتیماِن آن ها در دارایی هاشان.

گناهی درخوِر حّد مرتکب شده باشند. که  کسانی از ایشان  کردن حّد بر  3. جاری 

کـه سرپرسـتانی معیـن ندارنـد یـا سرپرستانشـان آنـان را بـه  4. همسـر دادن بی شـوهرانی 

سـتم از ازدواج بازمی دارنـد.

یـت بـر کسـانی که دچار نقص عقل یا سـفاهت شـوند؛ و بیرون  5. رانـدن حکـم محجور

که از دیوانگی بهبود یابد و رشـید شـود. یت، آن گاه  آوردنشـان از محجور

نقیـب بـا ایـن پنـج حـق، نقابـت عام می یابـد و در این حال، در درسـتی نقابت و پیمان 

گردد. که دانشوری مجتهد باشد تا حکمش صحیح و قضاوتش نافذ  والیتش شرط است 
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که در األحکام الّسـلطانیه )ص86-82 ]96/2- در این زمینه، جز این ها نیز نکاتی هسـت 

که سـرور ما _ که شـرح حالش را در دسـت  گونۀ نقابت همان اسـت  97[( آمده اسـت. و این 

یم _ آن را عهده دار بوده اسـت. دار

سرپرستی دادخواهی

تهدیــد،  و  بیــم  قــدرت  بــا  کــه  اســت  معنــا  بدیــن  )= مظالــم(  دادخواهــی  سرپرســتی 

گردنــد و بــا نیــروی هیبــت و شــکوه، طرف هــای اختــالف از  دادخواهــان بــه انصاف گــری وادار 

کــه بزرگ مرتبــه،  انــکار حــق بازداشــته شــوند. پــس از شــرط های سرپرســت دادخواهــی آن اســت 

دارای فرمــان نافــذ، برخــوردار از هیبــت و شــکوه فــراوان، دارای عّفــت آشــکار، بی طمــع، و بســیار 

کار نظــارت خویــش، هــم نیازمنــد اقتــدار پشــتیبانان ]از  کســی در  پرهیــزگار باشــد؛ زیــرا چنیــن 

مظلــوم[ اســت و هــم دّقــت و هوشــمندی قاضیــان؛ و بایــد دارای ویژگی هــای ایــن هــر دو بــوده، 

بــا جایــگاه واالی خــود، در هــر دو زمینــه فرمــان نافــذ داشــته باشــد.

کـه عهـده دار منصب هـای عام هسـتند _ همچـون وزیران  گـر از کسـانی اسـت  ایـن فـرد ا

ایـن  بـا همـان والیـت عـام،  و  نیسـت  نیازمنـد حکـم مخصـوص  _ سرپرسـتی اش  امیـران  و 

گـر دارای چنیـن نظـارت عاّمـی نباشـد، نیازمنـد حکـم مخصوص  سـمت را نیـز می یابـد. اّمـا ا

ی جمـع باشـد. البّتـه ایـن  گفتـه در و کـه شـرط های پیـش  سرپرسـتی اسـت، مشـروط بـه آن 

کـه دارای سرپرسـتی عـام هسـتند و افـراد دارای ایـن شـرط ها  کسـانی اسـت  شـرط ها بـرای 

گزیـده  می تواننـد بـرای والیت عهـدی یـا وزارت در امـور تفویـض شـده یـا فرمانـداری مناطـق 

کـه قاضیـان از اجـرای آن  گـر ایـن سرپرسـتی محـدود بـه اجـرای احکامـی باشـد  شـوند. اّمـا ا

کـه  روا اسـت  برنمی آینـد،  آن  از عهـدۀ  ایشـان  کـه  امـوری  بـه  یـا جریـان بخشـیدن  ناتواننـد، 

کـه در راه  گردنـد، مشـروط بـه آن  کسـانی فروتـر از آن انـدازه و جایـگاه نیـز دارای ایـن منصـب 

کس نهراسند و طمع آنان را متمایل به رشوه نکند. حق از سرزنش هیچ 

ــلطانیه )ص82-64  ــکام الّسـ ــه در األحـ کـ ــز نکاتـــی هســـت  ــا نیـ ــز این هـ ــه، جـ در ایـــن زمینـ

]77/2-95[( آمـــده اســـت.
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سرپرستی امور حج

گونه است: سرپرستی امور حج دارای دو 

یک( سرپرستی حرکت دادن حاجیان.

دو( سرپرستی انجام دادن مناسک حج.

و شـرط های  اسـت  کارهـا  تدبیـر  و  رهبـری  و  اداره  اّمـا حرکـت دادن حاجیـان؛ شـامل 

و دلیـری،  تدبیـر  پذیرفتـه شـده، دارای  فرمانـش  کـه  معتبـر در سرپرسـت آن، چنیـن اسـت 

می آیـد: ی  و عهـدۀ  بـر  وظیفـه  َده  سرپرسـتی،  ایـن  در  باشـد.  هدایت یافتـه  و  هیبت منـد، 

کت  کنده نگردنـد و بیم هال گـرد آوردن مـردم در مسـیر حرکـت و هنـگام اقامـت؛ تـا پرا  .1

بـر ایشـان نـرود و در معرض خطر قـرار نگیرند.

هـر  بـرای  کـردن مسـیر حرکـت  معیـن  بـا  اقامتـگاه،  و  در مسـیر  ایشـان  مرّتب سـازی   .2

دسـته؛ تـا هـر دسـته هنـگام حرکـت، مسـیر خویـش را بشناسـد و بـه گاه اقامت، با مـکان خود 

کننـد. گـم  آشـنا باشـد. بدیـن ترتیـب، نـه در بـارۀ مسـیر بـه اختـالف افتنـد و نـه آن راه را 

کـه از راه  کاروان بازنماَنـد و آن  یـدن بـا ایشـان در حرکـت؛ تـا فـرد ناتـوان از  3. مـدارا ورز

بازمانـده، بـه گمراهـه نـرود. از پیامبـر؟ص؟ روایت شـده اسـت: »ناتوان، امیر همسـفران اسـت.« 

پایـی ناتـوان دارد، دیگـران بایـد هم پـای او حرکـت کنند. کـه هـر کـس چهار مقصـود آن اسـت 

کاروان از بهترین و خّرم ترین مسیر، و پرهیز از مسیرهای خشک و دشوارگذر. 4. بردن 

گاه هـا،  نباشـد؛ و چرا کـه در دسـترس  آن گاه  آنـان،  بـرای  یافتـن آب  و  5. جسـت وجو 

کـم باشـد. گاه  کـه در مسـیر، چـرا وقتـی 

گاه حرکـت؛ تـا پلیـدی  کاروان هنـگام اقامـت، و پاسـداری از آن هـا بـه  6. نگاهبانـی از 

آنـان را درنربایـد و دزدی در ایشـان طمـع نـورزد.

کـه ایشـان را از حـج  کنـد، و رانـدن کسـی  کـه آنـان را از حرکـت منـع  7. بازداشـتِن کسـی 

گر حج گـزاران بپذیرند _ .  گـر بتوانـد _ و خـواه بـا پرداخت مـال _ ا بـازدارد؛ خـواه بـا جنگیـدن _ ا
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کـردن راه خودداری مـی ورزد، بدین  کـه از پرداختـن مـال بـرای بـاز  کـه کسـی را  او را روا نیسـت 

کار وادارد، مگـر ایـن کـه خـود بـا دادن مـال، آن را بپردازد و آزادانه این خواهش را اجابت کند؛ 

زیـرا پرداختـن مـال بـرای یافتِن تـواِن حج گزاری واجب نیسـت.

ی  کننـدگان و میانجـی شـدن بیـن نـزاع ورزنـدگان. و 8 . صلـح افکنـدن میـان مشـاجره 

ی سـپرده شـود؛ و در  کـه قضـاوت بـه و کنـد، مگـر آن  کـه بـه اجبـار میـان ایشـان حکـم  را نرسـد 

آنـان  میـان  می توانـد  شـرط،  بدیـن  باشـد.  قضـاوت  شایسـتۀ  کـه  اسـت  شـرط  حـال،  ایـن 

کـه دارای قاضـی باشـد، هـم او می توانـد میانشـان  گـر بـه جایـی درآینـد  قضـاوت نمایـد. پـس ا

کند، حکمش نافذ است. کدام حکم  قضاوت نماید و هم قاضی آن سرزمین؛ و هر 

کـه از تعزیـر درنگـذرد و بـه حـّد  کـردن خائنـان؛ مشـروط بـه آن  9. تنبیـه منحرفـان و ادب 

گـر مجتهـد در امـر قضـاوت اسـت، آن را  کار مـأذون باشـد. پـس ا کـه بدیـن  نرسـد، مگـر آن 

به تمـام انجـام دهـد.

کـردن واجبـی از دسـت رود،  کـه ادا  گنجایـش زمانـی؛ تـا هـم از ایـن  10. مراعـات نمـودن 

پیشـگیری کنـد و هـم تنگـی زمـان سـبب نشـود که آنان را به شـتاب در حرکـت برانگیزد. پس 

هـرگاه بـه میقـات رسـد، بایـد بـه ایشـان مهلـت دهـد تـا احـرام بربندنـد و سـّنت های آن را بـه 

جـا آورند.

کاروانی حج؛[ و اّما سرپرسـتی انجام دادن مناسـک حج: این  ]این بود سرپرسـتی امور 

کـه پیشـنماز در برپایـی نمازهـا. پـس افـزون بـر شـرط های  سرپرسـت همـان جایگاهـی را دارد 

معتبـر در پیشـنمازی، بایـد مناسـک و اعمـال حـج را بشناسـد و هنگام هـا و روزهـای آن را 

ی هفـت روز اسـت: از نمـاز ظهـر روز هفتـم ذی حّجه تا سـیزدهم آن  بدانـد. زمـان سرپرسـتی و

کـه همگان بـر آن اّتفاق نظـر دارند؛  کـه عهـده دار ایـن کار اسـت، پنـج وظیفـه دارد  مـاه. کسـی 

و یـک وظیفـه کـه در آن اختـالف شـده اسـت:

ی  ـــان از و ـــا ایش ـــعرها؛ ت ـــوی مش ـــه س ـــت ب ـــان و حرک ـــان احرامش ـــردم از زم ـــردن م ک گاه  1. آ

ـــد. ـــش اقتـــدا ورزن کارهای ـــه  کننـــد و ب ی  پیـــرو
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کـه در شـریعت  گونـه ای  2. مرّتب سـازی برنامه هـای آنـان بـرای انجـام دادن مناسـک بـه 

ی می کننـد. پـس نبایـد کاری پسـین  ی پیـرو معیـن شـده اسـت؛ زیـرا دیگـران در مناسـک از و

خـواه  و  باشـد  واجـب  ترتیـب  آن  خـواه  دهـد؛  انجـام  َپس تـر  را  پیشـین  کاری  و  پیش تـر،  را 

مسـتحب.

3. انـدازه نهـادن بـرای وقوف هـا، با توّقف خویـش در جای الزم و حرکت از آن به هنگام 

مناسـب؛ همچنـان کـه نمـاز مأمومان با نماز امام اندازه نهاده می شـود.

کـه در مناسـک تشـریع شـده اسـت؛  ی از خـود در ارکانـی  کـردن دیگـران بـه پیـرو 4. وادار 

ی کنند، همان سـان که  ی در آن مناسـک؛ تـا در گفتـار از او پیرو و آمیـن گفتـن بـه دعاهـای و

ی می کننـد. کـردار از او پیـرو در 

5. پیشنمازی.

کرده انـد، قضـاوت نمـودن میـان حج گـزاران در  کـه در آن اختـالف  و اّمـا وظیفـۀ ششـم 

کـه وابسـتۀ حـج نیسـت؛ و نیـز بـر پـای داشـتن تعزیـر و حـّد در چنیـن امـوری.  امـوری اسـت 

]112-108/2 الّسـلطانیه:  ]األحـکام 

بدین جای، سخن ماِوْرِدی پایان می یابد.

تـا بیشـینۀ دوران زندگـی اش عهـده دار  کودکـی  از زمـان  را  ایـن سرپرسـتی  سـید رضـی 

ی نیابـت داشـت و بـه طـور مسـتقل در سـال 380  کـه دسـتیار پـدر بـود یـا از و بـود، در حالـی 

یـخ آن را ثبـت نمـوده و  کـه تار گشـت و در ایـن منصـب، جایگاهـی بـزرگ یافـت  عهـده دار آن 

برایـش یـادگاری جـاودان نهـاده اسـت.

ابوالقاســم بــن فهــد هاشــمی در اتحــاف الوری بأخبــار اّم القــری ]426/2[ در شــماِر رویدادهای 

گزاردنــد و ابن جــّراح طائــی  ســال 389 نویســد: »ســید مرتضــی و ســید رضــی در ایــن ســال حــج 

کاروانشــان را رهــا  راه را بــر ایشــان بســت و آن دو 9000 دینــار از مــال خویــش بــه وی دادنــد ]تــا 

کنــد[.«
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والدت و وفات وی
بـه اجمـاع همـۀ موّرخـان، سـید رضـی بـه سـال 359 در بغـداد زاده شـد و در همـان جـا 

کـه  پـرورش یافـت1 و در روز یکشـنبه ششـم محـّرم2 سـال 406 در آن شـهر درگذشـت؛ چنـان 

أنسـاب آل  فـی  الّطالـب  ُعْمـدة  و  بغـداد خطیـب ]247/2[  یـخ  تار و  در فهرسـت نجاشـی ]ص398[ 

ابی طالـب ]ص210[ و خالصـة األقـوال فـی معرفـة الرجـال ]ص164[ و جـز آن هـا آمـده اسـت.

ی در بامـداد روز پنج شـنبه وفـات  کـه و هـب ]46/5[ آمـده 
ّ

پـس آن چـه در شـذرات الذ

هب ایـن مطلب را 
ّ

یافـت، برخاسـته از خطـای نسـخه نگاران اسـت؛ زیرا نویسـندۀ شـذرات الذ

ـکان نقـل نمـوده و در ایـن مأخـذ، بامـداد روز یکشـنبه، نـه پنج شـنبه، 
ّ
از وفیـات األعیـاِن ابن خل

که در دائرة المعارف فرید وجدی )253/4( سـال وفات او 404 یاد شـده؛  آمده اسـت. و اّما این 

کـه آن را از شـرح نهـج البالغـه تألیـف ابن ابی الحدیـد برگرفتـه و یـا خطـای نسـخه برداران  پنـدارم 

 406 سـال  محـّرم  ششـم  را  صحیـح  یـخ  تار  )487/9 المعـارف:  )دائـرة  وجـدی  فریـد  اسـت. 

که[ سـید رضی در سـوگ معاصر  نگاشـته اسـت. ]دلیل نادرسـتی سـخن نخسـت آن اسـت 

کـه در  خویـش، ابوالحسـن احمـد بـن علـی بّتـی )د. 405(، در مـاه شـعبان قصیـده ای سـروده 

گردآورنـدۀ دیـوان نوشـته اسـت: »چنـد مـاه پـس از  گـردد و  ی )138/1 ]170/1[( یافـت  دیـوان و

سرایش این قصیده، سید رضی  وفات یافت.«

پــس از وفاتــش، وزیــر ابوغالــب فخرالملــک و دیگــر وزیــران و ســران و اشــراف و قاضیــان، 

ۀ 
ّ
ی نماز نهــاد و او در خانه اش در محل برهنه پــای و پیــاده بــه خانــۀ او رفتنــد و فخرالملــک بــر و

گشــت. بــرادرش، ســید مرتضــی، در تشــییع پیکــرش  کــوی مســجد انباری هــا3 دفــن  کــْرخ از 

غـة العربیـة: 257/2 ]مـج92/14[( گویـد: »وی در سـامّراء سـکونت داشـت.« و همانند 
ّ
یـخ آداب الل یـدان )تار 1. جرجـی ز

غـة العربیـه تألیـف وی بسـیار اسـت کـه از نادانـی اش به تاریخ و بزرگان شـیعه پرده 
ّ
یـخ آداب الل ایـن سـخن در کتـاب تار

برمی دارد.

ـکان ]419/4[ آمـده اسـت: »و گفته انـد در مـاه صفر.« نیز در البدایة و النهایه تألیف ابن  کثیر 
ّ
2. در وفیـات األعیـاِن ابن خل

]5/12[ آمده: »پنجم محّرم.«

که بسیاری از اینان در آن منطقه سکونت داشتند. 3. سبب این نسبت آن است 
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ی، بــه مرقــد امــام موســی  حضــور نداشــت و بــر او نمــاز نگــزاْرد؛ زیــرا از فــرط بی تابــی بــر فقــدان و

کــه طاقــت نداشــت بــه تابــوت او بنگــرد. فخرالملــک، خــود، در  بــن جعفــر؟ع؟ رفتــه بــود، چــرا 

کــه بــه خانــه اش  کاظــم؟ع؟ رفــت و او را واداشــت  پایــان روز نــزد ســید مرتضــی در بــارگاه امــام 

بازگردد.

ۀ 
ّ
ی پـس از دفـن در خانـه اش در محل کـه جنـازۀ و بسـیاری از نویسـندگان نقـل نموده انـد 

ک  کنـار پـدرش، ابواحمـد حسـین بن موسـی، به خا کـْرخ، بـه کربـالی مقـّدس انتقـال یافـت و 

کربالی مقّدس مشـهور  ی در  که در سـده های میانه، مزار و یخ برمی آید  سـپرده شـد. نیز از تار

ی  و معـروف بـوده اسـت. نویسـندۀ ُعْمـدة الّطالـب فی أنسـاب آل ابی طالـب ]ص210[ گوید: »قبر و

کربـال آشـکار و معـروف اسـت.« همـو ]ُعْمـدة الّطالـب فـی أنسـاب آل ابی طالـب: ص205[ در  در 

گشـت و  کنـار پـدر و بـرادرش دفـن  ی  گفتـه اسـت: »و شـرح حـال بـرادرش، سـید مرتضـی، 

قبرهای ایشان آشکار و مشهور است.«

گویـد: »مرتضـی همچـون پـدر و بـرادرش بـه  رفاعـی )د. 885( )صحـاح األخبـار: ص62( 

ک سـپرده شـد و قبـرش آشـکار  کربـال انتقـال یافـت و همـان جـا بـه خـا بـارگاه حسـین ]؟ع؟[ در 

و معروف است.«

کربـالی مقـّدس  ایـن سـخن بـه درسـتی نزدیـک اسـت؛ زیـرا فرزنـدان ابراهیـم مجـاب در 

سـکونت داشـتند و مجاور نوادۀ پیامبر، امام حسـین _ سـام اهلل علیه _ بودند. ابراهیم در همان 

گشـت و فرزندانـش مـزار او را مدفـن خویـش سـاختند. پـس  جـا و نزدیـک سـِر امـام؟ع؟ دفـن 

کن بغـداد یـا بصـره بـود _ ماننـد فرزنـدان موسـی ابـرش _ پـس از مـرگ،  کـه سـا هـر یـک از ایشـان 

کـه پیکـر پـدر سـید رضـی پیش  پیکـرش بـه مدفـن جـّدش انتقـال می یافـت. نیـز ثابـت اسـت 

کربـالی مقـّدس انتقـال یافـت و در آن جـا مدفـون شـد و یـا نخسـت در خانـه اش  از دفـن، بـه 

کـه در المنتظم ابن جـوزی )247/7  دفـن گشـت و سـپس بـه بـارگاه حسـینی منتقل شـد؛ چنان 

کـه پیکـر علـم الهـدی سـید مرتضـی پـس از  م اسـت 
ّ
]72/15[( آمـده اسـت. همچنیـن مسـل
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کربـال انتقـال یافـت. تولیـت آن مـزار مقـّدس بـه دسـت خـود ایشـان بـود  دفـن در خانـه اش، بـه 

کـه در شـرح حـال وزیـْر  کـس جـز بـه اجـازۀ آنـان، در آن جـا دفـن نمی گشـت؛ چنـان  و هیـچ 

گذشـت. کتـاب )106/4(  ابوالعّبـاس َضّبـی در همیـن 

چندیـن تـن از هـم روزگاران سـید رضـی، در سـوگ او شـعر سـرودند که پیشـاپیش ایشـان 

که چنین سـرود: بـرادرش علـم الهـدی بـود 
کند؛ و کاش سرم را برده بود! ای دوستان! امان از این مصیبت که دستم را از بیخ 

کـه دررسـید؛ پـس در میـان جام هـای تلـخ، جـام  همـواره نگـران چنیـن فاجعـه ای بـودم تـا آن 
را سرکشـیدم. شـرنگش 

کـردم؛ اّمـا چـون تصمیـم خـود را گرفـت، نـه امـروز و فـردا کردنـم سـودم  چنـدی امـروز و فردایـش 
بخشـید و نـه درنگ هایـم.

از این که اشکم روان است، بر من ایراد مگیرید؛ که اشک نیز مرا یار و یاور نیست.
کـه بسـا عمرهـای دراز اّمـا آلـوده! ]دیـوان الّشـریف  ک بـود؛  کوتـاه و پـا کـه چـه  خوشـا بـه عمـر تـو 

]577/1 المرتضـی: 

گردش در ادبیـات، ِمهیـار دیلمـی _ کـه در شـاعران سـدۀ  ی، شـا یکـی از سوگ سـرایان و

ی دو قصیـده سـرود. یکـی از آن دو 70 بیـت  کـه در سـوگ و پنجـم، شـرح حالـش می آیـد _ بـود 

گـردد و سـرآغازش چنیـن اسـت: کـه در دیوانـش )366/3( یافـت  دارد 
چـه کسـی دوش و پشـت هاشـم را جـدا سـاخت و خانـدان لـوی را درهـم پیچید و از جایگاهشـان 

فروانداخت؟

و بـا قریـش در ریگـزار مکـه جنگیـد و بـا دسـت خویـش آنـان را در هـم پیچیـد و عـّزت و خیمـۀ 

برکنـد؟ را  شکوهشـان 

و شـتر خـواری را در منزلـگاه ُمَضـر خوابانیـد و خـواری را بـر آن هـا چیـره سـاخت و آنـان نیـز تسـلیم 

و خـوار گشـتند؟

کعبـه نظاره گـر بـود، حرامـش را  کـه  کسـی بـه مکـه درآمـد و حرمتـش را شکسـت و در حالـی  چـه 

حـالل شـمرد؟

کـه می خواسـت، از  ک را چنـان  گورهـای پـا و بـه مدینـه راه سـپرد و اسـتخوان های نهفتـه در آن 

ک بیـرون آورد؟ میـان خـا
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پیامبر می گرید و در طف برای فاطمه در مصیبت  فرزندانش در آن روزها، نوحه سر می کند.
کسـی بـه بیمـش واداشـت؟ خانـۀ اسـالم و دیـن، بنایـی واال  دیـن در امنیـت و حفـظ بـود؛ چـه 

کـرد؟ کسـی عـزم یـورش بـه آن  داشـت؛ چـه 
آیا دستان مردان با شمشیرهاشان بیگانه شدند و تسلیم گشتند؛ یا اسالم را دیگر نمی شناسند؟

گله اش  که  و یا این پاسدار حریم آنان، صاحب دو افتخار در نژاد ]= سید رضی[، را مرگ درربود 

صبحگاهان از چرا بازماْند و به آغل بازگشت؟

قصیـدۀ دیگـرش دارای 40 بیـت اسـت کـه آن نیـز در دیـوان وی )249/1( به چشـم می خوَرد 

و ایـن گونـه آغاز می شـود:
کـه بخشـش در زمیـن  کنیـد؛  ای قریـش! بی دسـت و دهـان می بینمـت. پـس بـه یکدیگـر تکیـه 

فرورفـت و مجلـس ]ُانـس[ نیـز خالـی گشـت.

کـه ایـن دو قصیـده مشـهورند و در چنـد کتـاب و فرهنگ نامـه، افـزون بـر دیـوان  از آن جـا 

ی، یافـت می گردنـد، از آوردن آن هـا چشـم می پوشـیم. خـود و

کـه به اهل  از نمونه هـای شـعر سـید رضـی در زمینـۀ مذهـب تشـیع، این سـرودۀ او اسـت 

بیـت فخـر مـی ورزد و از مزارهاشـان یـاد می کنـد و بدان هـا اشـتیاق می ورزد:

که از عتاب دیگران بیم ندارد. هال خدای را از نشانۀ خواستن ]و دیدار یاران[ و عزمی 
و خـدای را از هـر دامـن هّمـت بـه کمـر بسـته ای کـه در میدان جنـگ فرود می آیـد، همچون فرود 

گردن ها. آمدن شمشـیر بـر 
کند بر نزدیکی  کنم بر دور بودن فراوان از افتخار و واالیی؛ و او سرزنشم  نفس خویش را مالمت 

]و شتاب[ در بازگشت ]و طلب کردن آن افتخار و واالیی[.
عجـز و ناتوانـی را دیـدم کـه سـر خضـوع به پیشـگاه شـب نهـاده و به مصیبت های خشـم آلودش 

تن داده اسـت.
گر روزگار بر من چیره نمی گشت، از هر سوی به واالیی و بلندی یورش می آوردم. ا
شیوۀ جوانمردی عربی در ما این است که با شمشیر و اسبان عرب هم پیوندیم.

دشمنان او را تهدید دروغین کنند و او عادت دارد که مقابلۀ راستین نماید.

ـــن  ـــی را از ت ـــۀ جوان ـــوز جام ـــه هن ک ـــال آن  ـــم، ح کن ـــود  ـــا را زره خ ـــیرها و نیزه ه ـــه شمش ک ـــت  زود اس

برنکنـــده ام؛
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و در حالـی کـه کاروان حرکـت می کنـد _ چنـان کـه شمشـیر از نیـام بیـرون آید _ به خطرهای شـب 

وارد می شـوم.

کـه آتـش آن  کـردم، حـال آن  کـه بـرای تـن دادن بـه خطرهـای شـب، مرکـب آمـاده  چـه شـب ها 

جماعـت افروختـه و شـعله هایش در هـوا سـرگردان بـود.

گرگان بازی می کند. دیدم زمین را که چهره دگرگون کرده، با شیران و 

کـردم؛  کـه آزادانـه زندگـی می کـردم ]و بـه وضـع دلخـواه بـه سـر می بـردم[، چهـره عـوض  مـن نیـز 

کـه پیـران بـا خضـاب چهـره عـوض کننـد. چنـان 

و ندیدیم که سپیدموها را با خضابی که پوست را سیاه می کند، شکنجه کنند.

شب را با آرزوهایم به صبح آوردم و می دانم که آرزوها، شتران را بیچاره می کنند.

کاممان ساخت، آرزو بردیم و آرزو ما را بر طلب کردن دلیر ساخت. هرگاه یأس نا

کنده شوند،  آن گاه که از ابرهای شبانه، قطره های پایکوب و حباب های رقصنده پرا

کـرده و ابرهـا را اشـاره نمـوده تـا آن هـا را بـر  گیـر  گلـو  گویـا آسـمان را آن قطره هـا و حباب هـا در   -

کوه هـا فروریزنـد، گردنـۀ 

سـزا اسـت کـه صخره هـای صـاف بـا آن قطره هـا و حباب هـا هم آغـوش گردنـد و ابرهای سـپید بر 
گسترند؛ سرشـان دامن 

کوهسـتانی جریـان  کـه همچـون لعـاب دهـان در راه هـای  و چـون بـر تپه هـا فروریزنـد، می بینـی 
می یابنـد؛ -

گوارا سیراب کند! گویم: »خداوند مدینه را از آب زالل و قطره های 
کنانش آبی خوش فرجام و فراوان بباراند! و بر بقیع و سا

و نیـز بـر بلندی هـای نجـف و بـر آن چـه بـارگاه آن سـرزمین، صاحـب آن نـژاد و تبـار خالـص را در 
خـود جـای داده و ویـژۀ خویـش سـاخته اسـت.

گوارا بود، جان سپرد. که تشنۀ آب  که در حالی  که پیکری را در بر دارد  و بر آن قبر در طّف 
و هم بغداد و سامّرا و طوس را از قطره های بزرگ و پی در پی باران و آب فراوان، نصیب دهد!

کوهسـاران  کـم بـر فـراز  کـه ابرهـای مترا کـه اشـک ها بـر آن هـا جـاری می شـود، چنـان  قبرهایـی 
می بارند.

گر ابر بر تربت آن قبرها بخل ورزد، قطعه های سراب بر روی آن ها آب گردند. ا

خدایتان سیراب سازد؛ که چه بسیار از دور و نزدیک با اشتیاق تشنۀ دیدارتان بوده ام!

گیر؛ و دامنت را از ساحت من بر کش! کناره  ای باد جنوب! از من 
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ک برایم نیاوردی. که از آن خا و شبانه به سوی من متاز؛ حال آن 

گر ابرها به سوی این تربت ها کشانده شوند و گلوهاشان بریده شود، کم است. حّتی ا

گلوگیـر نمی شـود تـا ایشـان را بـه زندگانـی ای بـا نعمت هـای فـراوان  کنانش  ک را سـا آیـا ایـن خـا

بیـرون افکَنـد؟  

چه بسیار کینه های مستانه که جام مصیبت را در میان آنان گرداند!

درود خداوند هر روز بر فراز آن بارگاه ها و قبرها پرواز می کند.

و من همواره عزم خویش را تازه می کنم، هرچند یاری یاران، اندک باشد.

ک ابوتراب سر برمی زند. و بادها را می شکافم تا به نسیمی راه بسپارم که از خا

گرفتار افتد. دوست دارم شب ها از من فرمان برند و آرزو در چنگم 

آن گاه، شتران تیزرو را همچون تیر سوی شما روان سازم تا در دل ماهورها بتازند.

لعاب دهانشان بر گلوهاشان فروریزد، چنان که سیالب از دامن کوه.

از آن میان، اسب های بادپا را مهار می کشم و آن لعاب را بر تیرهای خوب تیز نشده می مالم.

باشد که با شما سوز جان خود را که میان قلب و سینه ام فرورفته است، آبی بیفشانم.

جز این نیست که دیدارتان رهنمونم به گنجینۀ غنیمت و پاداش است.

مرا دو قبر در بغداد است که با هم جواری شان اشتیاق و درد خود را شفا می بخشم.

جان خود را به سوی آن دو می کشانم و درودی را نثارشان می کنم که بی پاسخ نمی ماند.

دیدارشان قلبم را طهارت می بخشد و هر زشتی را از جامه ام می زداید.

خ اسـت1 و او  کـه آفریـدگان، پروردگارشـان را دیـدار می کننـد، جـّدم تقسـیم گر بهشـت و دوز روزی 

بـاب نجـات از عـذاب اسـت.

کـه صـراط بـه سـوی  کـه جان هـا بی تـاب تشـنگی اسـت، او سـاقی مـردم اسـت. او اسـت  آن گاه 

حسـاب را می گشـاید.

و کسـی اسـت کـه دسـت راسـتش کـه همـۀ منزلت هـای واال را در اختیـار گرفتـه، انگشـتری اش را 
]در نماز[ می بخشـد.2

کـه همـگان  گفتـن بـا آن مـار، از او معجزه هـا سـرنزد  مگـر در بـارۀ دروازۀ خیبـر یـا آهسـته سـخن 

کرده انـد؟ تصدیـق 

گذشت. کتاب )299/3(  که در همین  1. اشاره دارد به حدیثی 

گذشت. کتاب )47/2؛ 162-155/3(  که حدیث آن در همین  2. اشاره دارد به خاتم بخشی اش 
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همـان مـار کـه می خواسـت بـه وی آسـیب زنـد؛ اّمـا خداونـد نخواسـت و از جانـب آن کالغ برایـش 
یـاری رسـید.1

آیا چنین ماه تمامی با تاریکی ها پوشیده شود و چنین آفتابی با ابرها ناپیدا گردد؟

کیفر او می دانست. کیفر او را در ترک  هر که بر وی بسیار ستم می راْند، 

بینم که ماه شعبان درآمد و اشتیاقم را زنده می کند. کیست که پاداشم را به یادتان آوَرد؟

در شـعرم بـا شـما افتخـار مـی ورزم نـه بـه شـعر خود؛ و چون در بارۀ شـما شـعر می سـرایم، چنین در 

سـخن چیره دسـت گشته ام.

از زشـتی ها منّزهم؛ اّما از آن جا که دشـمنانتان را نشـان می گیرم، مرا با دشـنام های زشـت نشـان 

می روند.

هواخواهی ام ازشـما را آشـکارمی کنم وپوشـیده نمی  دارم. بیزاریم از دشـمنانتان را برزبان می آورم 

و پروا نمی ورزم.

کیست در هواداری تان سزاوارتر از من؛ که گوشۀ دامن َنَسبم در دستان شما است؟

هرچند روزگارم ناخوشایند شود، دوستار شمایم؛ و هرچند َمرکبم را پی کنند، زائر شمایم.

دگرگونی هـای ناخوشـایند روزگار میـان مـا جدایـی می افکنـد؛ اّمـا بازگشـت مـا بـه خویشـاوندی 

الّرضـی: 113/1[ الّشـریف  ]دیـوان  نزدیـک اسـت. 

کـه جان هـا فدایـش بـاد، حسـین بـن علـی؟امهع؟، در روز  نیـز در سـوگ امـام سـبط پیامبـر 

عاشـورا، بـه سـال 391 چنیـن سـروده اسـت:
ایـن اسـت منزل هـای سـرزمین َغمیـم. آن هـا را ندا ده و اشـک فـراوان از دیده ببـار، از آن پس که 

دیده خشک شده بود.

گـرو ایـن خرابه هـا ]ی بازمانـده از  گـر دلـی در  کـن؛ و ا گـر ایـن نشـانه های راه را َدینـی اسـت، ادا  ا

یـار[ اسـت، آزاد سـاز!

ای دوسـت! آیا نگاهی از جای بلنِد آن سـرزمین از سـوی مسـافران به منزلگاه یار، تشـنگی شـوق 

آنان را فرومی نشاند؟

پیرامـون منزلـگاه یـار جوی هایـی اسـت بـه انحنـای کمان که کنار آن سـیه چهرگانی هسـتند که 

کسـتر خرابه هـای آن منزلـگاه را بـه ارث برده اند؛ خا

کتاب )241/2-242( آوردیم. که در همین  1. اشاره دارد به حدیث مار 
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و نیز جای بسـتن طناب خیمه ها ونشسـتن جوانمردان. آتش آن محل رو به خاموشـی اسـت و 

آتـش اینان هنوز روشـن.

خ، زینـــت  کـــه خمیه هـــا را بـــا اســـبان زرد و ســـر مهـــار اســـبان نجیـــب در دســـت جوانانـــی اســـت 

بخشـــیده اند.

در این سرزمین، جمعی را نگه داشتم که ]از ناراحتی و غّصه[ دست بر جگر نهاده اند.

با حسرت، اشک از دیدگان روان سازند و از سوز دل جامه دریده اند.

در این جا ماندگار شده اند، گویا پای های مرکب هاشان میخ  خیمه ها شده است.

سپس به راه افتادند، حال آن که اشک آب توشه دانشان و سوز دل، زادشان بود.

هر یک حمایل سوز را بر گردن آویخته و قطره های اشک زیور بند شمشیرهایشان است.

ک  تـو را و آن خرابه هـا1 ]و آثـار بازمانـده[ را درود بـاد از بارانـی نـرم که بارش بهـاری اش درد این خا

را شفا بخشد.

نهـادن  را در معـرض قیمـت  کـه ماننـد جامـۀ یمنـی، خـود  آبـادِی سـبزی شـود  ایـن خرابه هـا 

اسـت! گـذارده  خریـداران 

آیا پس از رفتنتان، از این دیدگان چیزی جز اشک و بیخوابی طلب می کنید؟

در فراقتان دیگر نه اندوخته ای برای دیده مانده و نه چشمی که به خواب رود.

گریسـتن بـر ایـن دیـار بازداشـته  گریـۀ فاطمـه بـر فرزندانـش، دیگـر مـا را از  گریسـتنمان بـه خاطـر 

اسـت.

کـه آن شـهید می دیـد از ورود بـه آبشـخورهای فـرات  پـاس فرزنـد شـهیدش را نداشـتند، آن گاه 

منـع می شـود.

آیـا فاطمـه هنـگام والدت حسـین می دانسـت کـه روزی شـکار نیـزۀ فرزنـدان آن زن رانـده شـده از 

رحمـت خـدا خواهد شـد؟

ماتم هایی در عراق برپا گشت که امویان در شام آن را عید خود شمردند.

از خشم پیامبر پروا نکردند و کشتزار او را جایگاه درو پنداشتند.

کـت  گمراهی هاشـان فروختنـد و هدایت شـان را دادنـد و هال ایمـان و باورهـای دین شـان را بـه 

را خریدنـد. گمراهی شـان 

رسول خدا را دشمن خود ساختند. چه توشۀ بدی برای روز قیامتشان ذخیره کردند!

که در دیوان رضی آمده است. )ن.( 1. در متن »طلوع« آمده؛ اما »طلول« درست است؛ چنان 
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ــان  ــر نیزه هاشـ ــر سـ ــر بـ ــون پیامبـ ــتند و خـ ــرکش هسـ ــای سـ ــت مرکب هـ ــر پشـ ــر بـ ــدان پیامبـ خانـ

ــان اســـت. نمایـ

کنون دنبال سـر امویان  انـدوه و سـوز بـر گروهـی علـوی کـه پس از دوران شـکوه و راهبری شـان، ا

در حرکت اسـت.

چوب ذّلت در بینی آنان افکنده و مهار اسارت بر گردنشان نهاده اند.

مّدعی اند که دین، کشتن اینان را مباح شمرده است. آیا این دین را اجداد اینان نیاورده اند؟

کنون خونخواه جاهلیت هستند و سوز دیرین سینۀ کین ورزشان را فرومی نشانند. ا

بـه نمایندگـی از غایبـان، خالفـت را ویـژ ۀ خـود دانسـتند و هرگونـه خواسـتند، بـر حاضـران حکـم 

راندند.

خداوند در گرفتن جان های ایشان بر شما پیشی گرفت و شما تنها با هتک حرمت پیکرهاشان 

گناه خود افزودید. بر 

کـه پایه هـای دیـن پیـش از  گـروه علـوی بـر زمیـن افتـاد، جـز ایـن نیسـت  گنبدهـای ایـن  گـر آن  ا

آن هـا بـر زمیـن افکنـده شـد.

خالفت از مردم، چه سیاه نژاد و چه سپیدنژاد آن، ستانده شد.

کافران بنی امیه حرمت و منزلت منبر خالفت را از میان بردند و گرگ هاشان بر آن برجهیدند.

بـه  را  خویـش  اوامـر  و  نمـود  وحـی  آنـان  بـه  کـه  هسـتند  خداونـد  برگزیـدگان  علـوی،  گـروه  آن 

سـپرد. بزرگانشـان 

آنـان همـۀ افتخارهـا را از آِن خویـش سـاختند و بـی سـبب نیسـت که جّنیـان و آدمیان به ایشـان 

حسـادت ورزیدند.

گر خدا را در نظر نگیرند _ زهرۀ  حّتی در بی پرواهاشان زهد و بردباری هست؛ و در زاهدانشان _ ا

گستاخی و بی پروایی است.

گهـوارۀ طفالنشـان پشـت  کـه نوزادانشـان را بـا بنـد شمشـیر، قنـداق بندنـد و  خاندانـی هسـتند 

اسـبان باشـد.

کننـد و سـندش را بـه مخالفـان اینـان  دشمنانشـان افتخـارات و فضیلت هاشـان را تـا ابـد روایـت 

رسانند.

ای غیرت خدا! به خاطر پیامبرش خشم گیر و شمشیر از نیام برکش!

گیر از گروهی که خون محّمد و فرزندانش به دست یزید و زیادشان تباه شد. و انتقام 
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بهره های مال خداوند را به چنگ گرفته اند و دستان خاندان خدا را به زنجیر کشیده اند.

کـه شـتران غریبـه را از آبـگاه دور سـازند تـا   بـا شمشـیر محّمـد، فرزندانـش را ضربـت زدنـد؛ چنـان 

کـردن آن هـا، بازگردنـد. پـس از دور 

فـراز قلـه  بـر  کـه  کسـتری اند  کرکس هـای خا گویـا  کـه  کاروانـی  گفتـم _  کاروان خسـته  ایـن  بـه 

نشسته اند؛

و شـتران ناهمـوار الغـر را پیـش می راننـد تـا سرکشانشـان فرمـان برنـد، پـس آن شـتران سـرکش از 

شتران رام نیز جلو افتادند؛

گردنشـان در رفتن چون آب  گویی  گردن های آن شـتران،  گمان رود از سـرعت حرکت  که  تا آن 

جاری روان اسـت ]و بازنمی ایسـتد[؛ - :

گرو عشق یاران است. »اندکی درنگ کن، هرچند به قدر بستن ِازار؛ که دلم در 

کـه ایـن جـا جایـگاه ریختـن خونشـان گشـت و روز نبـرد در ایـن جـا  درنـگ کـن در سـرزمین طـف 

بـار افکندند.«

کنـون بیابـان، رواق هایشـان اسـت و مهمانان شـان در شـب، پرنـدگان؛ و زائران شـان حیوانـات  ا
وحشـی اند.

دانه های اشک به حالش می بارند و جوهرۀ  قلب  ها، از برکت یاری های سرزمین طف است.
که اندرون از آتش آن در تب و تاب است. که در دل نهاده ای  ای روز عاشورا! چه سوزها 

بازنمی گردی مگر آن  که سوز قلبم بازمی گردد، هرچند کوشم که شعله اش را خاموش کنم.
کـه لحظه هایـش همـراه درد اسـت و بـه خاطـر حـال احتضـارش مـردم بـا  هماننـد مارگزیـده ای 

چشـمانی خیـره شـده او را عیـادت می کننـد.
ای جّد من! سپاه اندوه همچنان با تاخت و تاز به دلم روی آورده است؛

گـر شـامگاهان آن هـا را جـاری نسـازد، صبحگاهـان چنین  و تـا ابـد. و نیـز اشـک هایی ریـزان کـه ا
کند.

که به نهایت مدحتان نرسـیده اسـت؛ بلکه یک دور اسـب دوانی  این اسـت سـتایش من از شـما 

که تاخته و به مقصد نرسـیده[ اسـت. گرفته شـده ]از بس  که در آن، مهار اسـب از آن  اسـت 

آیا گویم: »باران بهاری بر شما ببارد؛« حال آن که شما هرجا باشید، باران بهاری هستید؟

یا با مدح خویش به جایگاه واالتان افزایم؟ کوه کجا و تپه و هامون کجا؟

کار می کند  چگونه ثنا توان گفت سـتارگانی را که در دوردسـت بر فراز دیدگان تا جایی که چشـم 

باال رفته اند؟
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خورشـید بـا سـرزدنش و بـا نـور و بلنـدی اش از وصـف بی نیـاز اسـت. ]دیـوان الّشـریف الّرضـی: 

]360/1

همچنیـن در سـوگ جـّدش، نـوادۀ پیامبـر، امام شـهید در عاشـورا، به سـال 377 چنین 

سروده است:
بغداد دستۀ شترانم را ندا داد؛ پس جابه جایی ام بر اسبان و االغان موجب آرامش خاطرم شد.

غ از بیـم و هـراس در  هرچنـد بغـداد بـه خاطـر آبادی هایـش مـرا از سـفر بازداشـت، بـا دلـی فـار
کـردم. مقاومـت  برابـرش 

کنانش بی پروا بشورم و بی  امربردن از کسی، هرچه خواهم، کنم. بر سا
رویـداد بزرگـی مـرا بـه دوری از وطنـم تهدیـد می کنـد؛ اّمـا مـن جـز بـرای زیـن اسـب و جهـاز شـتر 

نشـده ام. آفریـده 
کـه تـاب تحّملـش را نداشـتم، رهایـی یافتـم، در حالـی  کـرد  هرچنـد چیزهایـی را بـر مـن تحمیـل 

کـه بـازی را نباختـم.
شتابان جامۀ تاریکی بر روی افکندم، حال آن که دشت از آهو و گوسالۀ وحشی خالی بود.

کسـی  کـه از قطـرات اشـک بارانـی اسـت،  کـه انـدوه چشـمی بـه مـن هدیـه می بخشـد  در حالـی 
می گفـت:

کند، عذری نیست.« گیر؛ که اندوه زمانی دارد و کسی را که در منزل غم سکنا  »آرام 
گفتـم: »هیهـات! دیگـر گوشـی بـرای سـرزنش شـنیدن نمانـده اسـت. انـدوه را نتـوان فهمید مگر 

در روز عاشـورا.«
روزی که نوک نیزه ای تیز و دوپهلو، برای کوچ دادن فرزند فاطمه آوای رحیل داد.

ک افتاد، بی آن که کسی تیمارش کند، مگر پامالی اسبان تیزتک آن گروه سواران. به خا
گـــوارا ســـبب شـــد تـــا ســـوز عطشـــش، مـــوِج آب خنـــک و خوشـــگوار را  تشـــنه لب بـــود و ضربـــۀ 

ــد. کنـ ــوش  فرامـ
گویا شمشیرهای تیز که او را درمی ربود، آتشی بود که در پیکری از نور می افتاد.

کـــه نیـــش مـــرگ  گیـــر و دار یـــورش آوردن و شـــدت یافتن نبـــرد  خـــدای را از آن افتـــاده بـــر ریگـــزار در 
گزیـــد. او را 

تپه ها از روی مهربانی، بر سرش سایبان گسترده و دامن گردباد او را از دیدگان پنهان می دارد.

ک افتـاده بـود و حیوانـات وحشـی از هیبتـش بـه قتلـگاه او  کـه دفـن شـود، بـر خـا سـه روز بـی آن 

نزدیـک نمی شـدند.
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کارزار وارد می سـاخت، در برآمـدن از آبشـخور  کـه اسـب سپیدپیشـانی خـود را بـه دریـای  کسـی 

کشـاند. نبـرد، مـرگ را بـه سـوی او 

بر روزگار چیره بودند و آن را تقدیر می کردند، ولی روزگار با تقدیرهایش بر ایشان جنایت کرد.

پسـت عنصری ابن زیاد و نیز کوشـش بی مزدش برای حمایت از یزید، او را بر کشـتن آن حضرت 

کرد. تحریک 

پس از آن، خواست تا جنایت خویش را جبران کند؛ اّما دیگر راهی برای جبران نمانده بود.

خ نهـان  کـه دیـن خـدا هنـوز تـازه بـود و ر دختـران رسـول خـدا میانشـان بـه اسـارت رفتنـد؛ بـا آن 

نکـرده بـود.

ایـن بـار نخسـت نبـود کـه زادۀ نیکوزنـی از مـا را مـرگ به چنـگ گرفت. دیرگاهی اسـت که پنجۀ 

مرگ از خون سـیراب اسـت.

ک و خـون پهنـه اش را آالییـده  کـه ضربـۀ نیزه هـا بـا خـا بـا پیشـانی ای بـا نیزه هـا رویـارو می شـود 

است.

و پیشتر با دلی گشاده و رأیی نیرومند، نیزه ها را از پیرامون خود پس زد.

گریبانی باز است1؛ گرد و غبار میدان، دامن می کشد و او را بر آن خورشید ]= امام حسین؟ع؟[  و 

در میـان سـپاهی عظیـم کـه کاله خودهاشـان می درخشـد و گویـی برقـی اسـت که بر فـراز تپه ها و 

ماهورها آویزان شـده اسـت.

کـه در جـای جـای زمیـن شمشـیْر برکشـیده و خون خـواه  ای بنی امیـه! شمشـیرها در دسـت آن 

نخوابیده انـد. اسـت، 

شمشـیرهای تیـز در نیام هاشـان بـه خـود می پیچنـد و اسـبان تیزتـک در میدان هـا به نـاز و غرور، 

می خرامند.

کـه هیـچ پوشـیدگی نـدارد و آشـکار اسـت و هـر فریب خـورده ای از آن در  روزی را انتظـار می کشـم 

اضطراب شـود.

آن روز، شمشیرها هر چه خواهند، گردن اندازند و شرابی )=خونی( نوشند که اندک نیست.

آیا سزا است که هر روز ماهی از خاندان مصطفی با ضربۀ نیزه و تیغ بر زمین افتد؟

و هر روز، روزگاْر آب درخشان و زاللشان را به تیرگی و ناصافی بیاالید؟

کنون در تاراج دالوران است. که مرگ از او بیم داشت، ا دالوِر این مردم 

کارزار، پنهان نیست و همچنان می درخشد. )ن.( که خورشید وجود حضرت در زیر غبار میدان  1. مقصود آن است 
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آن سپیدروی که سیادت و شرافتش مشهور است، در روزی مشهور از میان روزها، از دنیا رفت.

کـه انـدوه، قلبـم را بـه  کـه از غّصـه و رمیدگـی دل خویـش در شـگفتم، حـال آن  مـرا چـه می شـود 

جراحتـی نشـانده کـه التیـام نـدارد؟

گـر دیدگانـم بخشـکد و زبانـم در عـذرآوری لکنـت دار شـود، بـا کدامیـن دیـده بـه بزرگـی و واالیـی  ا

بنگرم؟

تا عمر دارم، با زخمی التیام ناپذیر و دلی ناشاد با زمانه روبرو خواهم شد.

ای جّد من! همواره اندوه و سوزی رام نشدنی مرا به اشک برمی انگیزد.

دیده ای بیدار مرا به گریستن برمی انگیزد، چنان که کماِن کشیده، تیر را به رها شدن.

کـه هیـچ دلـی را تسـّلی حـرام نیسـت. ]دیـوان  کـه دلـم تسـّلی پذیـرد، بـا آن  دیگـر حـرام اسـت 

]487/1 الّرضـی:  الّشـریف 

و هم در رثای سرورمان، امام شهید در روز عاشورا، به سال 387 سروده است:
شب ها همچنان فرود می آیند و تو کوچ می کنی. و ماندن طوالنی، تو را زیان دارد.

نه دلیری می ماند که با شمشیر هم آغوش گردد؛ و نه آرزومندی و آرزویی.
سرانجام همگان در این روزگار، فنا است؛ و همچنین سرانجام شاخساران، پژمردگی.

آدمـی بـرای مـرگ آمـاده شـده اسـت و اسـبان بـرای نیـزه زدن ]در میـدان نبـرد[ اسـتراحت داده 
می شـوند.

ک. از خواِب در اندرون مادر آغاز می شود تا به زندگی پررنج می رسد و سپس آرامیدن در خا
گـــرد آوَرد و روزی نیـــز بـــاد صبـــا  کـــه بـــاد جنـــوب در روزی تـــار آن را  آدمـــی هماننـــد ابـــر اســـت 

کنـــد. کنـــده اش  پرا
عادت روزگار است که هر روز دوستی می رود و آثار باقیمانده از آن ها برای شان می گرید.

را  نیزه هـا  کـه  آن سـان  هسـتند؛  تـو  علیـه  هـم  کار  کمـک  جدایـی،  همـراه  بـه  شـب ها  درازی 
می رسـاَند. یـاری  دشـمن[  بـه  ضربـه  ]بـرای  درازی شـان 

بسا که کسی از زمانه شادمانی بیند و دیگری فنا.
گر با این درآمیزد، از آن دیگری به جفا بگریزد. دنیا همانند زنی جوان و زیبارو است که ا

ـــه  ـــزادار را روزی ب ـــر ع ـــد؛ و ه کن ـــی  ـــر زندگ ـــد دی ـــر چن ـــینند، ه ـــه نش گری ـــه  ـــده ای را روزی ب گرین ـــر  ه
ـــد. گردآین ـــزا  ع

گمـــان دارد مایـــۀ معالجـــه و درماننـــد، چیـــزی جـــز حســـرت و رنـــج در پـــی  کـــه  کســـی  آرزوهـــا بـــرای 

ندارنـــد.
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کـه از پیکـر چـه کسـی بـاال  گرفـت، دیگـر چـه پـروا دارد  کـه جـان فرزنـد فاطمـه را  مـرگ از آن پـس 

رود ]و جانـش را فـراز َبـَرد[؟

ک و  مصیبتی سنگین، چشم ها را به خون نشاند! چه روزی بود آن روز که رویدادی هراسنا

همان روز عاشورا که نه یاران به یاوری آمدند و نه هم پیوندان به فریاد رسیدند.

ای زادۀ دختر پیامبر! مردان پیمان شکستند و ]همواره[ پیمان نگهداران اندکند.

سـفارش پیامبـر را در بـارۀ تـو رعایـت نکردنـد و بـا نیزه هاشـان انتقام خون هـای ]اجداد[شـان را از 

تـو گرفتند.

گر عذرشـان پذیرفته باشـد! ]و چگونه پذیرفتنی  گناه جنگ با تو را بر عهدۀ سرنوشـت نهادند؛ ا

تواند بود؟![

کنون  و از آن پـس کـه بـه ایـن گنـاه دسـت زدنـد، در صدد جبران برآمدند. ای جبـران کننده! آیا ا

هنگام جبران اسـت؟

کـه آن حکومـت را بـه  کسـی  کـه در راه آن بـر سـر و روی دیگـران شمشـیر بزنـی، بـرای  حکومتـی 

گاهـی آفت خیـز اسـت. چنـگ آوَرد، چرا

ای شمشـیر تیز که ضربه هایش سـرها را افکند با ضربۀ نیزه ]به سـواران،[و سـرانجام شمشـیرها 

سـرت را افکندند!

گلویش غرق خون بود! ای بخشنده ای که اسبان را به خون نشاند و بازگشت، در حالی که 

ـــبان  ـــاق  اس ـــپیدی س ـــکار و س ـــا آش ـــه نیزه ه ک ـــد، روزی  ـــای در زنجیرن ـــمنان پ ـــون دش ـــبان از خ اس

ناپیـــدا اســـت.

روزی که اسبان زیر غبار جان دهند و سستی بر آنان فروریزد و شیهه هاشان فروخوابد.

پنداری که چهرۀ خود را حفاظت کنم، حال آن که اسبان بر چهرۀ او می تازند؟

پنداری که از آب لّذت برگیرم، حال آن که هنوز سوز سینه از قلب امام فروننشسته است؟

نیزه هـــا بـــه بوســـه اش آینـــد و تیرهـــای مـــرگ بـــه ســـویش روان شـــوند و نـــوک ســـنان ها بـــا او 

گردنـــد. هم آغـــوش 

اسیران بر شتران اصیل رانده می شوند، در حالی که فرودستان بر فرادستان دست یافته اند.

چـه دل هـا کـه دیـدۀ انـدوه بـه واسـطۀ آن هـا خـون می شـود و چـه اشـک ها که بـارش مـداوم، آن  

را بیرون مـی آوَرد!

از رخسارشان پرده برگرفته شد، حال آن که شرم و حیای آن رخسارها، عوض آن پرده ها بود.
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و انگشتان خود را نقاب چهره کرده اند و اشک بر هر صاحب نقابی، رهنمون است.1

ــان  ــه نداشـ کـ ــال آن  ــرکردند، حـ ــدا سـ ــود و نـ ــان زاری بـ ــه ِشکوه شـ کـ ــی  ــردادند در حالـ ــکوه سـ ِشـ

شـــیون بـــود.

سـاربان خشـن و سـخت گیر، کاروانیـان را درنـگ ]و آسـودگی[ نمی دهـد و نالـۀ هـم کجـاوه از هـم 

کجـاوۀ خویش، سسـتر نمی شـود.

کشـتۀ دشـمنان! خواب من  کنم. ای  گر صبر پیشـه  کن سـرزمین غربت! شـگفت اسـت ا ای سـا

کشته شده است ]و در اندوه تو هیچ به خواب نمی رود[.

در من اشتیاقی است سرکش به سوی تو و نیز شوق و عشق و آه و ناله.

ک می شد! کنار تو در گور می خفتم و یا تربتت با اشک چشمم نمنا کاش یا 

بر سرزمین طف هر روز، نه یک روز در میان، بارانی ریزنده از بارورسازی ستارگان2 باد!

و نیز از بارانی نرم همراه باد شمال و نسیم تازه و سایه ای پیوسته.

ای خاندان احمد! تا چند نیزه ام از ضربه زدن بازماَند و امروز و فردا کند؟

حال آن که اسبان و مرکب هایم آماده اند و هر وارد شونده ای از جایگاه منبع من بیم می ورزد.

تا چند، تا چند سرکشان برتری جویند و فروتران بر فراتران حکم رانند؟

سوز دل، قلبم را تباه کرد؛ شگفت نیست که بیماری در پی درمان برآید.

کاش زنده باشم و با شمشیر آخته در دست، مردم را ]در میدان نبرد[ بشکافم!

گـــروه دیگـــر  گروهـــی از دشـــمنان را بـــه  کشـــتگان طـــّف، نیـــزه برکشـــم تـــا  و بـــه خون خواهـــی 

کنـــم. ملحـــق 

نبـود، رنـگ  گـر مـرگ  ا و  گرفتـن محاسـن.  بـه سـان رنـگ  کـرده،  را رنگیـن  قلبـم  دوسـتی تان 

از دوسـتی شـما[. قلبـم  گرفتـن  رنـگ  اسـت  گونـه  ]و همیـن  نمی شـد  دگرگـون  محاسـنم 

من غالم شمایم، گرچه خود نیز از شمایم: پدرم حیدر است و مادرم بتول.

هـرگاه مـردم خواهنـد بـه نهایـت فخـر رسـند، کسـی کـه گویـد: »جـّدم رسـول خـدا اسـت«، همـو از 

دیگـران جلـو می افتـد ]و بـه برتـری می رسـد[.

مردم از من شادمانند، زیرا صاحب فضل هستم؛ و َخلقی که می بینم، فضول و زائدند.

1. گویـا مقصـود از مصـرع دوم آن اسـت کـه اشـک ریختـن نشـانه ای اسـت کـه صاحـب اشـک، باید زن باشـد؛ زیرا بیشـتر، 
گوار بیشـتر می گرینـد. )ن.(  زنـان نقـاب بـر چهـره می زننـد و در قیـاس بـا مـردان، در حـوادث نا

د، ص240�
ّ
2. در متن »طروق األنواء« آمده است. پیشتر در بارۀ »َنوء« توضیحی داده شد. بنگرید به: همین مجل
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برخی شادمانانه شعرم را برمی خوانند و برخی به سخنم گوش می سپارند.

کـه خاطرهـا و اندیشـه ها را پسـندیده  کیسـت، بـا ایـن سـخن  کاش می فهمیـدم نکوهشـگر مـن 

افتـاده اسـت!

آیـا رهـا کنـم چیـزی را کـه همـۀ مـردم مـرا در آن معـذور می دارنـد، بـه خاطـر مالمت گری کـه در آن 

کار بـا من سـتیز ورزیده اسـت؟

گـر خداونـد بخـِت مـرا یـاری کنـد؛ کـه بزرگی هـا خواسـتۀ دلیران اسـت.  این هـا اسـت آرزوی مـن، ا

]دیوان الّشـریف الّرضـی: 187/2[



37. ابومحّمد صوری

37. ابومحّمد صوری )زادۀ حدود 339؛ د. 419(

مهرت بهترین نهفتۀ دل و گرانبهاترین چیزی است که در سینه جای می گیرد.

خ را فرومی نشانم. کنون من از آن احساس گرما]ی عشق[ می کنم و با حرارتش، آتش دوز ا

ای ابوالحسـن! این کـه آن مـردم  عهـد خـود را بـا خـدا شکسـته اند، از عهـد شکستنشـان در غدیـر 

آشـکار می شـود.

همان روز که پیامبر برایشان به خطبه برخاست و مؤمنان را به امیر رهنمون گشت.

ــر  ــا ســـخنان پیامبـ ــه بـ کـ ــدند  ــر آن شـ ــا بـ ــرد؛ اّمـ کـ ــان  ــارۀ او بیـ گفـــت، در بـ ــد  ــه را بایـ ــۀ آن چـ همـ

ــد. کننـ ــت  مخالفـ

کـه در آن جمـع حضـور داشـتند و بـا وجـود حضـور در آن اجتمـاع، در دل بـا پیامبـر  کسـان  بسـا 

بودنـد. مخالـف 

روز غدیر کینه هایی را در دل هاشان درپیچید که با انتشار یافتنش روز غدیر را نیز از میان ُبرد.

وه چه روزی هستی ای غدیر که گروهی را به روزی دژم و سهمگین کشاندی!

کـــه نفسشـــان آن را برایشـــان زینـــت بخشـــید و ایـــن ســـرای نیرنـــگ،  بـــه خاطـــر آن سرکشـــی 

داد. فریبشـــان 

و آن سرکشـی در زمـرۀ آن گناهـان بسـیاری نیسـت1 کـه خداونـد وعـدۀ عفـوش داده؛ تـا اطمینان 

یابنـد کـه خداونـد از آن هـا درمی گـذرد.  ]دیـوان صـوری: 186/1[

نیز در بارۀ اهل بیت؟مهع؟ سروده است:
چشمانی دارند که خواب از هر چشمی ربوده و هر دلی را مفتون کرده اند.

آرزوی همه جهانیانند و هر که را قصدشان کند، مرگ و آفت جانند.

1. در متن »لسَت« آمده، ولی »لیس« درست است. )ن.(
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مرا قلبی است که حادثه ها دگرگونش سازند و هر گونه خواهند، به چپ و راست کشانند.
عشـقش را از جهانیان پنهان می دارد؛ ولی اشـکش آن پنهان داشـته شـده را از پرده برون آورده 

و خوار می سـازد.
پس دیگر چرا درد عشق را پنهان سازم؛ که آن چه بیمش را داشتم، بر سرم آمد؟

گرایید. عشق در آغاز برایم هوس بازی بود؛ اّما چون بر من چیره گشت، به جنون 
نخست عشق را ساده می شمردم؛ اّما بعد عذابی خوار کننده از آن دیدم.

گر مرا روز بدرود می دیدی، چشمانم را با چشمانش در راز و نیاز می نگریستی. ا

آیا دیگر فراق، هیچ یک از آنان را که امید داشتم، از پیشینیان و پسینیان، باقی نهاده است؟

جز مهر خاندان پیامبر هدایت؛ که مهرشان امید آرزومندان است.
ایشانند توشۀ پس از مرگم؛ مایۀ نجاتم؛ سبب رستگاری رستگاران.

ایشانند ساقی حوض کوثر برای وارد شوندگان و دستاویز خداوند برای اعتمادورزان.
ایشانند یاور هر که جویای صالح باشد؛ پس از مهرشان یاری جو!

ایشانند حّجت خداوند در زمین، هرچند انکارگران به انکار حّجت برخیزند.
ایشانند سخنگویان ]به حق[ و راستگویان؛ و شما با دروغ شمردن سخنشان دروغگویید.

ایشانند وارثان دانش پیامبر. شما را چه رسد که وارث آن ها باشید ]و بر جای آنان نشینید[؟
کـــه بـــه شمشـــیر ایشـــان  کینه هـــای پیشـــین را از آنـــان در دل داریـــد، حـــال آن  شـــما همـــان 

مســـلمان شـــدید.
از پایبندی به هواداری موالیتان سر باز زدید، حال آن که روز غدیر به آن ایمان آوردید؛
گاهید. در حالی که شما به آن چه مصطفی فرمود و آن چه از فضیلت او تصریح نمود، آ

گفتید: »به آن چه فرمودی، خرسندیم.« اّما دلتان گفت: »خرسند نیستیم.«
کان استوارگام تر؟ کدام یک از شما برای خالفت شایسته تر بودید و از این پا

کدام یک از شما پس از پیامبر وصی او بود و امینش؟

کدام یک از شما در بسترش خوابید، آن گاه که می خواستید خون او را بریزید؟

گواه آنید؟ غ بریان همراه گشت؛ که شما خود  ک در خوردن مر چه کس با پیامبر پا

کـه هدایـت را در شـما آشـکارا دیدنـد، اّمـا بـه  کسـانی را  کنـد  ای خانـدان پیامبـر! خداونـد لعنـت 

گمراهی روشن درافتادند! ]دیوان صوری: 67/2[

گوید: نیز در بارۀ اهل بیت؟مهع؟ 

چیزی سبب نشد که شب کوتاه دراز گردد و ستارگان چهره بپوشانند،
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کارها را سامان می بخشد. کار به دست او است و  مگر کسی که رشتۀ 

گر چه بسیاری را بیمار کرده است. چشمانی دارد که از روی بیماری، از پای نمی نشیند، ا

و با آن که همواره خمار است، هرگز دست از خون من بازنمی کشد.

در آن، ]نرمش و[ ضعفی می بینی که پناهگاه را در نظرت پناهنده جلوه دهد؛

گاه که عذرم را بپذیرد. که به سرزنشم خیزد و آن  گاه  آن 

آیا گمان می کنی نوک پیکان عشقی که مرا شیفته ساخته، چیزی نیست جز آن ماهُرخان؟

کمرهاشـان را باریـک  کـه  کسـی  گـر می خواسـت، عشـق را در آن ماهُرخـان خالصـه می کـرد، آن  ا

کـرد[! نمـود ]و این سـان خلقشـان 

من جامۀ زهد1 پوشیدم، چه از آِن من باشد و چه عاریت.

شیطان در نظرم جلوه کرد تا چون آهوبچه ای نوپا مرا فریب دهد.

کی و بزرگ منشی پوشیدم. من آن جامه را کندم و جامۀ قدرت و لباس بلند و دامن کش بی با

کـه پـروردگاری آمـرزگار  کـه خواهـی بـدان دسـت یازی، دسـت بدار و آمـرزش خـواه؛  گناهـی  از هـر 

می یابـی؛

که روز غدیر را شاهد بودند و سپس نارو زدند. گروه نباشی  که از آن  مادام 

و میان خود توطئه کردند که امیری از بین خویش برگزینند.

کنده بود. همان ها که سینه های کین ورز داشتند؛ کینه هایی که دلها را آ

همگی خود را شایستۀ حکومت می دانستند و تخت خالفت را در دلشان نصب کرده بودند.

و خالفت را از هم به ارث بردند و ذّره ای به دیگری واننهادند.

و روزگار چنین است تا آن گاه که قائم خاندان احمد انقالب برپا کند؛

گیرد و جامۀ نور بپوشاَند. ]دیوان صوری: 219/1[ که تیره و تار شده، به دست  و اسالم را 

گوید: همچنین در شأن ایشان 
کـم عشـق بـه سـبب ریختـن خونـم بـه زیـان معشـوقم حکـم کـرد، معشـوق اّدعا  هنگامـی کـه حا

نمـود کـه مـرا نمی شناسـد.

از چشمانش نگاهی پدیدار شد که او را در مورد خون من زیر تهمت ُبرد.

1. در متن »ثیاب َنفِسک« آمده؛ اما به قرینۀ دو بیت بعد، ظاهرًا »ثیاب ُنْسک« صحیح است. )ن.(
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عشـقش بـر مـن چیـره شـد، پـس سـخت نـزار گشـتم از آن عشـقی کـه پیشـتر در مـن بود و سـخت 

بیمار شـدم.

پس از چندی دوری، به من متمایل شد و »نه« را به »آری« بدل ساخت.

گویا از این اندوه ندیدن در اندوهم! دیگر از او عشق و اندوه نمی بینم؛ 

کنـد، دلـم آشـکارش سـازد؛ و چـون چشـمم  چشـم و دلـم را چـه شـده؟ هـرگاه چشـمم رازپوشـی 

کنـد، دل بپوشـاند. آشـکار 

اختالف دل و دیده به درازا کشیده و از آن روی، غم ها و اندوه های من در مصیبت ها همداستان 

شدند.

و اّما مصیبت های مصطفی در مورد خاندانش، سرآغاز و ختم همۀ مصیبت ها است.

ای فرزندان زهرا! روزگار چه نکوهش ها و سرزنش ها از رفتار با شما بر خود خرید!

ای ]جایگاه[ طواف که طوفان گرد آن چرخید؛ و ای حطیمی که با سر نیزه ها درهم شکست.

پـس از آن همـه عهـد و پیمـان کـه خداونـد برای شـما از مـردم گرفت، دیگر بـه رعایت کدام عهد 

امید می رود؟

وقتی نورتان را ظلمت فرزندان حرب پوشانیده، آرامش و تسّلی بر من حرام باد!

آنان به دریای گمراهی نشستند و خود جان به سالمت بردند؛ اّما اسالم را سالمت نگذاشتند.

سپس این سّنت را جاری کردند که هر کس بتواند ستم کند، ستم کند.

شگفتا حّقی که به برکت شما در میان مردم استوار شد، خودتان را شامل نشد!

دوستی شما از آِن کسی است که همراه عبدالمحسن صوری سوگند یاد کند:

قسـم بـه پدرتـان و قسـم بـه کسـی کـه در روز غدیـر خـّم بـه پدرتان سـفارش نمـود، یعنـی جّدتان 

]پیامبـر خدا[؛

که بر شـما روا داشـتند، بر اّمت پیامبر حّجت  به راسـتی که دیگر اّمت ها به سـبب آن ظلم هایی 

می آورنـد. ]دیوان صوری: 415/1[

شاعر

ابومحّمـد عبدالمحسـن بـن محّمـد بـن احمـد بـن غالـب1 بـن غلبـون صـوری، از نیکان 

ی هـم دارای  یسـته اسـت. شـعر و کـه تـا اوایـل سـدۀ پنجـم ز و نابغه مـرداِن سـدۀ چهـارم بـوده 

که اشتباه است. 1. در تتمیم یتیمة الّدهر )35/1 ]46/5[( طالب آمده 
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کـه هـم تغّزلـش رقیـق و ظریـف بـود و هـم  لفظـی اسـتوار بـود و هـم معنایـی سـترگ؛ همچنـان 

و  اقامـه می کنـد  را  اسـتوار خویـش  گاه حّجـت آوری، حّجـت  بـه  ی  جدلـش سرسـختانه. و

کـه تقریبـًا 5000 بیـت دارد  هنـگام وصـف، تنهـا تصویرهـای زیبـا می آفرینـد. دیـوان شـعرش 

و سرشـار از ظرافت هـا و حقیقت هـا اسـت، برهانـی بـر ایـن اّدعـا و تصریح گـر تشـیع او اسـت؛ 

کـه در بـارۀ اهـل  کـه ابن شهرآشـوب ]معالـم العلمـاء: ص151[ او را از شـاعرانی شـمرده  چنـان 

کردیـم، نمایانگـر شـخصیت شـیعی،  ی یـاد  بیـت آشـکارا شـعر سـروده اند. آن چـه از شـعر و

یدنـش بـه اهـل بیـت پیامبـر، باورداشـتش بـه حِقّ  ی بـه تشـیع، تعّصـب ورز گرایـش سـتودنی و

م ایشـان، و فراافکنـدن بازگشـت ناپذیِر هـر چیـز غیـر از ایـن اسـت. جـز آن چـه یـاد کردیم، 
ّ
مسـل

گـردد؛ هماننـد این سـخنش در بـارۀ کودکی  در دیوانـش شـاهدها و اشـاره های لطیفـی یافـت 

بـه نـام عمر:
ندیم من شد آن که رخسارش بوستانی است خّرم و آباد که دیده در آن به سیر و صفا پردازد.

با من بنگر تا معجزه ای بینی: شمشیر علی میان چشمان عمر!

ی را آورده؛ و او تنهـــا شـــرح حـــال  ابن ابی شـــبانه در تکملـــة أمـــل اآلمـــل، شـــرح حـــال و

ک تمّســـک و پنـــاه جوینـــد. نیـــز َثعاِلبـــی )یتیمـــة الّدهـــر:  کـــه بـــه اهـــل بیـــت پـــا کســـانی را مـــی آوَرد 

257/1 ]363/1[( شـــرح حالـــش را بازگفتـــه و 225 بیـــت از شـــعرش را یـــاد نمـــوده اســـت. 

ی )تتّمـــۀ یتیمـــة الّدهـــر: 35/1 ]46/5[( او را ســـتوده و ابیاتـــی از دیوانـــش را برگزیـــده  همچنیـــن و

ــار از او آورده و  ــی ُپربـ ــرح حالـ ــان: 232/3[( شـ ــات األعیـ ــکان )334/1 ]وفیـ ـ
ّ
ــز ابن خل اســـت. نیـ

ی در روز یکشـــنبه نهـــم شـــّوال  گفتـــه اســـت: »و ی را ســـتوده و شـــعرش را وصـــف نمـــوده و  و

ســـال 419 در هشـــتاد ســـالگی یـــا بیشـــتر درگذشـــت.« نیـــز ابن کثیـــر )البدایـــة و الّنهایـــه: 25/12 

کرده است. ]32/12[( از او یاد 

از سروده هایش در بارۀ اهل بیت؟مهع؟ این شعر است:
کام خویش برسد. کنون که حرمت عدل از میان رفته، دست از سرزنش من بدار تا عشقم به  ا

مایۀ فریبت گشته که سوز قلبم تو را از جای نکنده و اشک فراقم مایۀ گریستنت نشده است.
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کـه در  کـه سرسـختانه مـرا مالمـت می کنـی؛ چـرا آن روز  کنـون زمانـی اسـت  خـدا خیـرت دهـد! ا

نشـاط جوانـی بـودم، مالمتـم نکـردی؟

آن روز کـه نالـۀ شـتران را پاسـخ می گفتیـم و آن هنـگام کـه قمریـان ترانه می خواندنـد، آواز ُحدی 

سـر می دادم.

بر روزگار می تاختم، گویا با مرِگ فرارسیده نیز ستیز داشتم.

کوچک بود _ بزرگ  گر چه  کوچک می شمردم و شکایت را _ ا برای عشق آشنایان هر مصیبتی را 

می شمردم.

بر این ویرانه ها فراوان می ایستادم، گویا می خواستم سالم مرا پاسخ دهند.

گـر در بـارۀ آن چه یارش مرتکب شـده بود  آن شـب هایی کـه بـا هـر باریک اندامـی دیـدار داشـتم، ا

عدالـت می ورزیـد، بایـد می دانسـت کـه بـه او تهمـت بی جـا می زند ]و در حق او سـتم کرده اسـت[.

روی برمی گردانـم، اّمـا چشـمانش مـرا بـه خـود می خوانـد؛ و چـون بـه اجابـت می شـتافتم، او هم 

روی برمی تافـت.

خ می کشـیدم، چشـم بیمـارش را وامی داشـت تـا سـخنم را باطـل و حّجتـم  گـر بیمـاری ام را بـه ر ا

کند. را نقـض 

کـه از روی نکوهـش او فریـاد مـی زدم: »امـان از آتـش جانـم!«، پاسـخم مـی داد:  گـر می شـنید  ا

»امـان از آتـش رخسـارم!«

کـه دل از مهـرش برگیـرم؛ اّمـا هـرگاه نـزد مـن بـا پیـچ و تـاب  بـا هّمـت خویـش بـر آن می شـدم 

بازمی گردانـد. عزمـم  از  مـرا  می خرامیـد، 

کدام راه گم شد. کردم و ندانم در  قلبم را میان جدایی و هجران گم 

گمان می کنم روزگار هجر وی بر من ستم نمی کند، مگر آن که عمرم را کوتاه سازد.

کردنـــد و جان هـــا را مبـــاح شـــمردند،  کـــه ســـتم  کـــه خـــون مـــرا روا شـــمردند، بـــا آنـــان  بگـــذار تـــا آنـــان 

دمســـاز شـــوند.

گرفته انـــد، اقتـــدا نشـــود؛ و مـــن جـــز بـــه شـــکیبایی امامانـــم  کـــه پیـــش  بـــه آنـــان جـــز در غصبـــی 

اقتـــدا نکنـــم.

هرگاه در مصیبت من بیندیشید، آیا مصیبت فرزندان زهرا سخت تر از این نیست؟

کـه در  و توشـۀ مننـد، وقتـی  ناتـوان شـوم؛  و  کـه ضعیـف  گاه  یاورانـم هسـتند، آن  ]بنی زهـرا[ 

باشـم. نداشـته  توشـه ای  هیـچ  سـختی ها 
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حزب امویان چون از راه درست بیرون شدند، به جنگ با خدا برخاستند.

دل هاشان با آیین کهن جاهلیت خو گرفته و از کینۀ دیرینه به شما سرشار بود.

که برای بازخواست  گاه  ای خاندان احمد! آنان چه حّجتی در برابر جّدتان خواهند داشت، آن 

آماده شوند؟

در حالـی کـه خودشـان ایـن سـخن بـس مشـهور پیامبـر را روایت می کننـد: »کتاب خـدا و عترتم را 

میان شـما نهادم.«

اّما دنیا به سویشـان شـتافت و آنان نیز به سـویش شـتابیدند. همین اسـت که دل ها را از آن چه 

کرد. ]دیوان صوری: 73/1[ که باید به آن پایبند باشـند، سسـت 

همچنین در بارۀ اهل بیت _ سام اهلل علیهم _ سروده است:

چون بهبود یافتم، از من دور شدند و چون بر اثر فراق به بیماری بازآمدم، به استغاثه درآمدند.

کشـــد  ـــه درازا  ـــا احتضـــارش ب ـــد ت ـــر حـــّق ایـــن بیمـــار بدحـــال بخـــل ورزیدی ـــد و ب ـــر پیشـــه نکردی صب

ـــد. ـــان ده و ج

که از  آن زیانی که می خواسـتید با کشـتنم بر من وارد سـازید، مایۀ راحت و آسـایش من شـد ]چرا 

آن رنـج رهیـدم[؛ چه بسـیار خیرها کـه بی تصمیم قبلی فراهم آید!

زودا کـه بـروم و شـما نیـز از پـی مـن درآییـد؛ و ندانیـد کـه پـس از ملحـق شـدن بـه مـن چـه خواهد 

گذشت؛

کنـد، خصومت هـا  کـه میـان دو طـرف دعـوا، گذشـته و بازمانـده، داوری  کـه1 آن کسـی  آن  زمـان 

را پایـان می دهـد.

کـه ایـن سـان از خـون بـر زمیـن ریختـه  کاش میانشـان آفریـده نمی شـدم! چـه شـد ایـن قـوم مـرا 

شـده غافلنـد؟

چـه بسـیار مرکوبـی کـه بر پشـتش سـوار بـودم و آن را برگرداندم ]= مسـیر زندگی ام را تغییـر دادم[، 

همچنـان کـه سـپری کـه در برابر تیـر قرار می گیـرد،  برگردانده می شـود.

گاه خـود را در برابـر چشـمان ]و  کـه نـا کـرد، ندانسـتم تـا آن  پـس از آن کـه آن مرکـوب مـرا راهبـری 

چهره هـای[ زیبـا یافتـم.

خودم را اسیر چشمان تو می بینم؛ رأیت چیست که آزادم کنی؟

گرفت. )ن.(  گویا »حیثما« درست باشد و ترجمه بر این اساس صورت  1. در متن »حیث ال« آمده، ولی 
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عشق تو مرا گرفتار کرده، نه افسون جّنیان. آیا افسونگر یا ِورد نویسی هست،

جز این که آتش درونم با وصل یا وعدۀ دیدار فرو نشیند یا بر آتش اشتیاقم آبی افشانند؟

یا خواب ناز را به چشمانم بازگردانند، چنان که از خیاِل به شب در آیندۀ تو در وحشت نباشم؟

خوابم را چه شده؛ گویا که با نخستین قطره های اشک از چشم هایم بیرون شد؛

در حالی که بازگشـت پذیر نیسـت تا امید بازگشـتش را داشـت؛ و آیا اشک هایی که با هم مسابقه 

دادند تا از چشمم بیرون روند، قابل برگشتند؟

پدرم فدای آن آهووشی که پیش از دربند شدنم، از او پیمان های سخت گرفتم.

گر او سر جنگ ندارد، خاندان حرب، خیانت در پیمان را بدو آموخته اند. ا

جمعی از بنی امیه بودند که اسالم از میانشان گریخت، چنان که غالمی از موالیش بگریزد.

هرچه را غصب کرده بودند، در راه نفاق انفاق کردند؛ پس نفاق با انفاق استوار گشت.

و این دنیا، سـرای فریب اسـت ]و بی ارزش[؛ پس مالمتت را از چنگ اندازی شـیفتگان به دنیا، 

کن! کم 

و می بینـم کـه ایـن دنیـا بـرای اهـل زهد راسـت نیفتد، آن گاه کـه مال، گردن ها را به سـوی خود 

بچرخاَند.

از این رو است که فرزندان احمد، فرزندان علی، در همه سوی آواره اند.

پس از آن توانگری برتر، فقیران حجاز شدند و اسیران شام و کشتگان عراق.

همه سوی زمین به روی آنان بسته است؛ گویا آسمان نیز راه هایش بسته شده است.
ای خاندان احمد! در ستایش شما چه تقصیر کنم و چه اغراق، تقصیر کردن نیز چون اغراق است.

چه با تقصید و چه با اغراق به وصفتان دست نیابم، مگر آن که خود توفیقم دهید.
تا آسمان و زمین برپا است، آسمانیان با زمینیان در بارۀ شما اختالف دارند.

گاهنـد و بـه شـما بـاور دارنـد؛ اّمـا قـوم خودتـان بـا شـما سـتیزه  فرشـتگان خـدا بـه فضـل شـما آ
می کننـد.

اّدعای حّق شما را دارند و خود را سزاوار آن دانند. مرگشان باد!
کـه بـا همدسـتی و هم پیمانـی، در سـتم بـه شـما، بعضی شـان بـا بعضـی دیگـر بیعـت  می بینـم 

می کننـد.
کاغـــذ  و بـــر شـــما شمشـــیر می کشـــند؛ پـــس مـــا برمی خیزیـــم و بـــه یاریتـــان قلـــم را بـــر صفحـــۀ 

برمی انگیزیـــم.

ق می رود، نبود!
ّ

گر قیامت و آن امیدی که در آن روز از قدرت خداوند خال چه مغبون بودیم، ا
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کنون می بینم که آرزو می کنند کاش روزگاران گذشته همچنان باقی بود؛ گویا ا

کنار آن قرار  گرامی ترین سـاقی در  که  که از وارد شـدن بر برترین حوض  کنند؛ آن هنگام  تا توبه 

دارد، رانده می شوند.

و آن گاه کـه در روز قیامـت فراهـم آینـد، آتـش بـا سـوگند از علـی می خواهـد کـه بـه عـدل رفتار کند 

]و سـهم او را بدهـد[.

و به آنان گفته شـود: »این اسـت سـزای کفری که ورزیدید؛ پس بچشـید دسـتاورد خود را؛ و چه 

بد چشـیدنی!« ]دیوان صوری: 307/1[

کم بأمراهلل را ستوده است: که در آن، امام الحا در بارۀ روز عاشورا چکامه ای دارد 
تنهـا چشـم او، نـه مـن، بـه بیمـاری همیشـگی اش ویـژه بـود؛ تـا آن کـه از مژگانـش بـه سـوی مـن 

تیری افکند، پس من نیز در بیماری با او شریک شدم.

پـس بـه واسـطۀ مژگانـش مـرا بیمـاری ای پدیـدار شـد کـه ندانـم آن را چگونـه مجّسـم کنـم. مگـر 

ج نمی دهـد؟ تقسـیم کننـدۀ بیمـاری، عدالـت بـه خـر

گر سینه ام نالۀ عشق را بپوشاند، در چشم، عالمات و بیان حال آن است. حّتی ا

سـینه ام عشـق را از آن رو کـه بـارش بـر دل سـبک اسـت، پنهـان نمـی دارد؛ بلکـه چـون بـا مالمت 

مالمتگران سـازگار نیسـت.

خ یار طلوع نکرد، مگر آن که  کوتاه سـاخت و ر که یاد محبوبم آن ها را  چه بسـیار شـب های دراز 

کناری رفت. ابرهای آن شـب ها به 

و مـن آن شـب را نخفتـم؛ و چـون پرسـی کـه چـرا از خـواب بازمانـدم، همـان را گویـم که خفتگان 

پاسـخ دهنـد ]، یعنی سـکوت کنم[.

اّما آن شب رنگ خود را بر صبح نیز افکند و روزی تیره و سیاه از پی آن آمد.

همـان سـان کـه روزی در محـّرم چنیـن شـد. آن گاه کـه حرمت هـای امـام هتـک شـد، نـور آن روز 

بـه تاریکـی گرایید.

کم تا خورشـید  کردند و از این طغیان توده ابری تیره و مترا فرزندان عبد شـمس سرکشـی پیشـه 

کشید. پر 

کیست تا بنی امیه را از من پیام دهد: »آن چه را پنهان کرده بودم، بانگ می زنم:

کژی هـای  کـه »قائـم«  کنـون پـس شـگفت نشـمرید  گذشـت. ا کـژ  کژی هـای شـما  ›روزگارانـی بـا 

روزرگار را راست سازد.‹«
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کـم قـرار  کـم بـاهلل در دیـن راسـت مسـتقیم، حا کنـد و الحا کسـی از نسـل مصطفـی دیـن او را تـازه 

داده شـد.

کم بـاهلل ]با ریختن خون دشـمنان،[  پـس ای گرینـدگان بـر قتـل جـّد وی! بگذاریـد تا شمشـیر حا

بر جـّدش بگرید.

هان ای بانوی فرزند از دست داده1 که از اشک های او است آن که جمجمه های کشته شدگان 

کم باهلل[ فرومی افتد2، ]به دست حا

گـذاری و نـه  کنـد. نـه تـو او را باقـی  کـه از آن حضـرت روی بگرداَنـد، هـر دو سـرای را زیـان  هـر 

خداونـد بـر وی رحـم آوَرد.

کسـی بـر  گویـا بیـم دارد  کـه  خ پیـش می تـازد  کسـی چنـان آزمندانـه بـه سـوی آتـش دوز چنیـن 

گیـرد. آسـتانۀ جهّنـم از او پیشـی 

کـه شـما پایه هـا و سـتون های حکومـت ]علـوی[ هسـتید، خداونـد حـّق خالفـت را بـه چـه  حـال 

کـرده اسـت؟ گـذار  کسـی جـز شـما وا

کم« روزگار، ُمهر و نگین  که با طالع سـعد پدیدار گشـت و »حا چه خوش اسـت تو را دولت علوی 

آن اسـت. ]دیوان صوری: 37/2[

همو را است:
سوگند به آن که دهان شیرینت را الهام نمود تا مرا عذاب کنی؛

خ، بر رخسارت نقاب پوشاند؛ واز گل سر
و شرابی از شهد در دهانت قرار داد؛

و بهرۀ مرا از تو دوری و فراق ساخت!
چشمانت به قلب من چه گفت که پذیرفت؟

و نیز چشمانت به اشک ها چه گفتند که به سختی سرازیر گشتند و چشم ها را پوشاندند؟
کرد! ای غزالی که تیر نگاهش دل را شکار 

عمرت دراز باد؛ رحمی کن بر این عاشق که جز مصیبت نبیند!

که  گردد؛ پس نسـبت دادنش به صنوبری _ چنان  این ابیات در دیوان وی ]123/2[ یافت 

1. مقصود حضرت زهرا؟اهع؟ است. )ن.(

ت« درسـت باشـد و ترجمه  گویا »َحّتَ ت« آمده، ولی  ت« و در چاپ مرکز الغدیر »َحّنَ 2. در چاپ های پیشـین الغدیر »َحّیَ
گرفت. )ن.(  بر این اسـاس صورت 
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در کشـکول بهائی)23/1 ]133/1[( آمده _ درسـت نیسـت. بهائی ] کشـکول: 152/1[ این ابیات را 

کرده اسـت: ی تضمیـن  از شـعر و
خ نهـان کـرد، صبـر نیـز  ای مـاه شـب تـار کـه فراقـش دل را آب کـرد! از آن گاه کـه وداعـم گفـت و ر

خ پوشـید. از مـن ر
تو را به خدا سوگند! چشمانت به قلب دردمندم چه گفت که او نیز اجابت کرد؟

نیز این ابیات از آِن صوری است:
گوسـالۀ  گیرند؛ چون شاخسـاران بخرامند؛ و چون  خ نمایند؛ چون  ِهالل نقاب  چون ماه تمام ر

وحشـی از گوشۀ چشم بنگرند.1
گیسـوانی مـا را  گیسـوان را نمایـان سـاختند؛ پـس دنیـا چـون  کـه  گونـه بـود  پوشیدگی شـان ایـن 

فریفتـه سـاخت.
خ نمودند و شب را در حیرت فرو بردند. بسا شب ها که با رخسار چون خورشیدشان ر

خ  هـرگاه خواسـتند، روز  را بـه شـب تبدیـل می کننـد و هرگاه ارادۀ سـرزدن کردند، قـادر بودند که ر
بنمایند. ]دیـوان صوری: 154/1[

ـم ابوعبـداهلل محّمـد بـن محّمـد بـن ُنعمـان مفیـد )د. 
ّ
ی در رثـای شـیخ اّمـت، ابن معل و

413( سـروده اسـت:
پربرکـت بـاد آن کـه همـگان را از فضـل خویـش بهـره بخشـید و بـا مرگـش میـان خلـق بـه واسـطۀ 

عدالتش تساوی برقرا ساخت ]و همگان را عزادار نمود[!
که دیگر روزگار همانندش را بیاوَرد!  که علوم را دارا بود، رخت بربست. هیهات  محّمد در حالی 

]دیوان صوری: 414/1[

یاحـی آمـده اسـت: »چون عبدالمحسـن  در بدائـع البدائـه2 بـا ذکـر سـند از بـکار بـن علـی ر

ی  صـوری بـه دمشـق آمـد، مجـدی شـاعر او را بـه مـن شناسـاْند و گفـت: ›آیـا می خواهـی نزد و

ی روان شـدم تـا بـه منـزل او رسـیدیم. او هـرگاه  گوییـم؟‹ پذیرفتـم و همـراه و یـم و او را سـالم  رو

گندم فروشـان وارد می شـد. در برابـرش دکان پنبه فروشـی  بـه دمشـق می آمـد، همـواره در بـازار 

ی ایسـتاد؛ مـرد نابینـا  کنـار و کـه در آن، مـردی نابینـا بـود. پیرزنـی بـس کهن سـال  قـرار داشـت 

1. این بیت از آِن علی بن اسحق زاهی )د. 325( است. )غ.(

کرده است. کر )تاریخ مدینة دمشق: 281/3 ]367/10[( یاد  2. این را ابن عسا
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گرفـت. در همـان حـال،  گـوش  گفـت و پیـرزن سـکوت نمـوده، سـخنش را بـه  بـه او سـخنی 

گفت: مجـدی 
این پیرزن سراپا گوش است و آن چه را که این مرد نابینا می گوید، می شنود.

عبدالمحسن نیز بی درنگ چنین سرود:
همچون موش کوری که ماری در برابرش درآید.

گفـت: ›بـه خـدا سـوگند! ای ابومحّمـد؛ نیکـو سـرودی و دو تشـبیه را در  ی  مجـدی بـه و

گـرد آوردی. بـه پنـاه خـدا می سـپارمت!‹« یـک مصـراع 

بـه  ی  از و کتابـی  کـه  او اسـت در آن هنـگام  ایـن سـرودۀ  از سـخنان لطیـف صـوری، 

اسـت: آمـده   ]249/1[ دیوانـش  در  کـه  چنـان  بودنـد؛  نیـاورده  پـس  دیرزمانـی  و  بـرده  امانـت 
که سزاوار این زندان درازمّدت و دوری از مردم است؟ کرده  کتاب من چه جرمی 

آن را آزاد کن تا او را بپرسیم در این زندان دراِز تو، چه سختی ها و بالها بر وی گذشته است.

شاعر نغزگو، احمد بن سلمان فجری، به عبدالمحسن صوری چنین نوشت:
ای عبدالمحسن صوری! چرا بر زمین افتاده ای، همچون پرندۀ بال شکسته؟

گر گویی: »تنومندی مرا به درد نشانده و از رفتن بازداشته است«؛ ا

گرفته است. گویم: »این دریا بلندی های رضوا را بر دوش دارد و کوهپایۀ ثبیر را در میان خود 

گر خواهی روزی راه خشکی را پیمایی، بر پشت شتر بار گرانی نیستی. ا

گر برادرت یک روز دشمنی ات را نیکو می شمرد، دیگرانی همچون برادرت نیز یافت می شوند. ا

حرکت کن؛ باشد که با کریمی دیدار کنی و دردهای سینه را با هم جواری اش بزدایی.

همۀ مردمان همین ها که می بینی، نیستند. هر سرزمینی هم صور نیست.«

ی نوشت: عبدالمحسن در پاسخ و
خدایت از این خیرخواهی پاداش نیک دهد! اّما این خیرخواهی دیر به ما رسید.

کنون هفتاد سالگی مرا به جایی رسانده که از حرکت کردنی که فرمان دادی، بازداشته است. ا
از آن روز که جان های مردمان پیرامونم کوتاه هّمت شدند، من نیز آرزویم را کوتاه کردم.1

کرده است. 1. بنگرید به: دیوان وی ]1/202[. نیز ثعالبی )یتیمة الّدهر: 1/269 ]1/379[( از آن یاد 
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که نامش مقاتل بود، شعر فراوان دارد که از آن جمله چنین است: کودکی  در بارۀ 
رخسارش برای دفع گزیدن عقرب زلفش افسونی آموخته؛ پس او را نیش نمی زند.

در مهرش، گوشم از شنیدن سرزنش سرزنشگر کر شده است؛ پس مرا گوشی شنوا نیست!

گفتم که اشک به شتاب از دیدگانم سرازیر بود. او را در حالی وداع 

گر چشمم را بینی، گمان کنی که همۀ وجودم اشک می ریزد. ا

کرد؟ گفت: »این هنوز پیش از روز فراق است. پس از روز فراق چه خواهی 

اشـک خویـش را بی هنـگام تبـاه کـردی!« گفتـم: »تباه تـر از آن، قلـب مـن اسـت در دسـت شـما.« 

]دیـوان صـوری: 1/278[

ی سروده است: نیز در بارۀ و
گرش تویی. قلبم را نگاه دار که خود صاحب آنی؛ و رازم را بپوشان که رسوا

سـخت ترین لحظه هـای دوری  بـر تـو آسـان می گـذرد؛ اّما طی کردن آن راه آسـان، بر من سـخت 

است.

ای مقاتل! بسا که با شمشیر دیدگانت آنان را که پیش از من در اختیار داشتی، کشتی!

کـــه بـــدان دســـت نمی یابـــم. ]دیـــوان  ـــا آرامـــش مـــن، امیـــدی بـــه آن نـــدارم؛ و صبـــرم، می دانـــم  اّم

صـــوری: 1/340[

گوید: که موی عذارش روییده بود،  ی آن گاه  همچنین در بارۀ و
شب و روز از حرکت ایستادند و همواره روز هنوز نیامده، می گریزد.

نه اندیشۀ بازگشتن دارد که مایۀ ننگش شود؛ و نه توان دارد که بگریزد.
کجاست سلطان چشمانت که بر جان من چیره بود؟ او را بگو: »در دوستی، جادو روا نباشد.«

که در دل هر عاشقی از آن، آتشی است. کندی تا آن جا  آتش رخسارت را پرا
مـرا بگـو: »چگونـه بـا دو عـذارت بـا مـردم روبه رو می شـوی، به ویژه آن گاه که موی گیسـوانت بر 

مـوی عذارت افتد و بـر زیبایی اش بیافزاید؟«

بـر مـن گـران اسـت کـه تـو در همـۀ عمـر، خـواه در جنـگ و خـواه در صلـح، بی تجربـه ای! ]دیـوان 

صـوری: 1/203[

کـه  ی پسـر خـود، عبدالمنعـم، را در ادب بسـیار و شـعر نغـز، جانشـین خویـش نمـود  و

کـرده اسـت. َثعاِلبـی ]تتّمـۀ یتیمـة الّدهـر: 5/82[ از او یـاد 
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38. ِمهیار دیلمی )د.428(

)1(
آیـا پـس از فـراق یـاران بـاز هـم امیـد پیوند هسـت و آن زمانه که در صحبتشـان گذشـت، دیگربار 

بازمی گردد؟

بـار سـفر بسـتند و صحـرا کاروانشـان را در خـود جـای داد. اّمـا قلبـم اندوهـی بیش از حـّد تحّمل را 

بـا خود می کشـد.

بـه غـرب رفتنـد. و آنـان و خورشـید چنـان بـا هم الفت و پیمان داشـتند که خورشـید غروب نکند 

کنند. که آن هـا طلوع  در جایـی 

از فراق، دیده و دل را به درد آوردند و دیگران را دردمند می  نمایند چنان که، خود می نالند.

گردنشـــان زیـــر بـــار جدایـــی خـــم  کنـــدی آن هـــا را می برنـــد؛ و  کـــرده، بـــا سســـتی و  شـــترانی مهـــار 

شـــده اســـت.

کـه بـاغ او، خانـۀ  ایشـان باشـد، هرچنـد بـرای  اشـتیاق سـرای ُنعمـان را دارنـد. دوسـت ندارنـد 

گـذران بهـار و تابسـتان، بـس نیکـو اسـت.

کـه شـتران، ایشـان را می برنـد و در بدرقه شـان اشـک خـون می ریختنـد و  جانـم فـدای وفـاداران 

جگرهـا پاره پـاره بود.

پـــس از ایشـــان شـــب هماننـــد پـــگاه هرچـــه خواهـــد، پیوســـته برپـــا اســـت؛ و خـــواب هماننـــد وصـــل، 

گســـیخته اســـت.

ــر ایـــن نـــدا می بســـتند و هیـــچ  گـــوش بـ کـــوچ را شـــنیدند و برخاســـتند،  کـــه دعـــوت  کاش آنـــان 

نمی شـــنیدند.

کـــه بـــر جـــای نهـــاده،  کـــه در جانـــم افتـــاد، مـــرا از میـــان برمی داشـــت! پـــس آن چـــه  کاش دردی  یـــا 

بـــرای شـــکنجه و آزار بـــود.
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نکوهشـگر بسـیار پـای می فشـَرد و مـن از او سـر می کشـم. او مـرا در بـارۀ محبـوب ]مـن[ فرمـان 

می دهـد و مـن می گریـزم و او در پـی مـن اسـت.

گوید: »خود را نگاه دار؛ که جانت را حّقی است و پیوند عشق، فریب است.

کـه هرچـه در عشـق  بـا همیـن خنـکاِی نومیـدی آتـش دلـت را فروبنشـان تـا آرام و تسـّلی یابـی؛ 

گفته انـد، جـز امیـد و آرزوهایـی بیـش نیسـت.«

کـه چگونـه خویشـتن را  کنـون دل می دانـد  کننـده اسـت. ا زمانـه دو رنـگ دارد و دنیـا زیـر و رو 

بـازدارد.

ایـن اسـت فرمان هـای رسـول خـدا که به نیرنگ وانهاده شـد. و این اسـت جمع ]خانـدان[ او که 

کنده گشت. پرا

ایـن مـردم بـرای وفـا بـه پیمان هاشـان فراهـم نگشـتند و نزدیک نشـدند و در ]انجمـن[ خیانت، 

نـه غایـب بودند و نـه دور.

گرفتار شدند و زیردست  خاندان او که خاندان خدا و سرپرستان این دینند، پس از وی به ستم 

دیگران گشتند.

پیمانی که از آنان گرفته بود، وانهادند و اّمتش با تجاوزگران و دشمنانشان همراهی کردند.

گرفـت و آن مـردم نیـز پذیرفتنـد، تبـاه شـد؛ اّمـا عهـد بـا رومیـان و  کـه روز غدیـر از ایشـان  بیعتـی 

گشـت. مسـیحیان رعایـت 

آنـان بـا قسـم زیـر بیعـت ظالمـان قرار گرفتنـد؛ آن بیعتی که با دسـت هایی که خودشـان ]به زور[ 

کشـیدند و با شمشـیرهایی که خودشـان برسـاخته بودند ]= شمشـیر اسـالم[، انجام پذیرفت.

گسسـت و بعـد از خـود بدعت هـا را بـه عنـوان  کـه دیـروز محکـم بسـته بـود،  یکـی رشـته هایی را 

سـّنت بـر جـای نهـاد.

دیگری شکار دام شد و دنیای شیرین امروز او را از فردای قیامت فریفت.

از من یکی پرسـید: »علی با سـخن صریح پیامبر وارث او بود. آیا حّق وی را دادند یا از آن بازش 

داشتند؟«

گفتـم: »کارهایـی ناخوشـایند انجـام پذیرفـت کـه از آن یاد نمی کنم. خداوند سـزا دهـد آنان را که 

کردند!« چنین 

گـر نـام بـرم، همـه می شناسـند و رنـگ چهره هاشـان از کینـه  ایـن سـخن را بـه کسـانی رسـان کـه ا

دگرگون اسـت.
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آن گاه کـه قامـت دیـن نااسـتوار بـود، بـا هـم موافقـت کردند؛ اّما چـون دین قامتی اسـتوار یافت، 

به سـتیز و درگیـری پرداختند.

دومینشان، در خیانت، از اولی پیروی  کرد و سومین نیز همان راه را دنبال نمود.

کـه عقـل  بایسـتید تـا در بـارۀ حـق بیندیشـم و پایبنـدی بـه آن را بـر خـود الزم بدانیـم، در حالـی 

کـه حّجـت بـر وی تمـام شـود، عـذری نـدارد. کـم اسـت و هـر  حا

بـه کـدام حکـم، فرزنـدان رسـول خـدا از شـما فرمـان برند، حـال آن که همۀ افتخار شـما تنها این 

اسـت که اصحـاب و پیـروان او بوده اید؟

چگونه تربت پیامبر بر خاندانش تنگ شد و بیگانگان در دو سوی وی جای گرفتند؟

چگونه اجماع را حّجت خود می دانید، در حالی که مردم همه به اختیار بدان رأی نرسیدند؟

این چه اجماعی بود که در آن با علی مشورت نشد و او ناخشنود بود و عّباس مخالف؟

قریشـیان بـه بهانـۀ خویشـاوندی بـا پیامبـر اّدعـای خالفـت کردنـد و انصـار ]هیچـکاره بودند[ نه 

جایگاهـی بلنـد در آن داشـتند و نـه پسـت.

گـر آن اخبـار سـاختگی را کنـار بگذاریـم، کـدام اختـالف سـخت تر از همین اختالفی بـود که میان  ا

شما درگرفت؟

از آنـان بپـرس: »آن گاه کـه روز غدیـر خـّم پیمـان والیـت بـا علی بسـتند، چرا خیانـت ورزیدند و او 

کنـار زدند؟« را 

]در روز غدیر[ سـخنی صحیح گفتند؛ اّما نیتشـان ناخالص بود. چه سـود شمشـیر را که ظاهرش 

صیقل دارد، اّما زیر آن زنگار است؟

کردند و سـپس انکار نمودند جامۀ ننگی  که نخسـت به والیتت اعتراف  ای امیرالمؤمنین! این 

اسـت کـه آن را بـه تن کردند.

به جان خودت سـوگند! رویگردانی از آن پیمان و شکسـتن عهدت، شـریعت دومی بود که پس 

کردند. از پیامبر، آن را دین]خود[ 

کـه چگونـه  گـر آن را خواسـتار می شـدی، آن مخالفـان درمی یافتنـد  امـر خالفـت را وانهـادی و ا

ک مالیـدی، بریـده می شـود. کـه بـر خـا بینی شـان را 

صبـوری کـردی تـا دیـن خـدا را کـه آن هـا بـر زمیـن نهـاده بودنـد، حفـظ کنـی و آن گاه که آنـان در 

خـواب بودنـد، تـو بیـدار بودی.
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اّمـا فردایشـان بـه ازای شـیرینی امـروز، تلـخ خواهـد بـود، آن گاه کـه هرچـه را امـروز کاشـتند، فـردا 

بگـذاری کـه درو کننـد.

بـا سـخنم در عرصـۀ  امـروز  تیـغ برکشـم؛ پـس  تـا  نبـودم  کنـارت  کـه شمشـیر مـی زدی،  آن روز 

پهلوانان و در راهت نبرد می کنم.

زبان می تواند راه هایی در قلب ها بگشاید که نیزه های برافراشته نمی توانند.

گوارایـم بـاد ایـن بنیـان و ایـن مرغـزار  کـه  پدرانـم فارسـی اند؛ اّمـا دیـن شـما را دارم. به راسـتی 

بهـاری!

که حّق شما تردیدم را زدود و از هدایت  گاه  کودکی همواره به شما پناهنده بودم تا آن  از همان 

گرفتم. بهره 

کفالـــت و ضمانـــت تـــو، بدی هـــای آن هـــا را از  کـــه بـــا  گناهـــان فـــراوان داشـــته ام  تقصیرهـــا و 

می زدایـــم. کارنامـــه ام 

کـــه نـــزد تـــو، پـــدران در حـــّق فرزندانشـــان شـــفاعت  کـــه از تـــو بـــود، شـــفیع مـــن اســـت؛ آن گاه  ســـلمان 

. کنند

کـه تـو بـر  فـردا بـه واسـطۀ شـفاعت سـلمان، مـرا از هـول وارد شـدنم ]بـه محشـر[ نجـات بخـش 

]اعـراف جایگاه هـای بلنـد بهشـتی[ اشـراف داری.

ـــم؟ و  کن ـــت  ـــود ضمان ـــرای خ ـــو ب ـــز ت ـــره ای ج ـــا ذخی ـــش را ب ـــات از آت ـــر نج گ ـــب داده ام ا ـــود را فری خ

کـــه از آن بهره منـــد می شـــوم. کنـــم  خیـــال 

پی نامۀ شعر

استاد احمد نسیم مصری در حاشیه بر این سخن ِمهیار:
گرفـت و آن مـردم نیـز پذیرفتنـد، تبـاه شـد؛ اّمـا عهـد بـا رومیـان و  کـه روز غدیـر از ایشـان  بیعتـی 

گشـت. مسـیحیان رعایـت 

کـه میان مکـه و مدینه قرار دارد. گفته شـده که  گویـد: »مـراد از الغدیـر، غدیـر خـّم اسـت 

کـه مـن موالی او هسـتم، علی  در کنـار آن، پیامبـر؟ص؟ بـرای مـردم خطبـه خواْنـد و فرمـود: ›هـر 

ی والیت دارد.‹« ]دیـوان ِمهیار: 182/2[ نیـز بـر و

یـا بیشـتر  کـه از صـد صحابـی  آیـا تواتـر حدیـث غدیـر  کاش می دانسـتم  گویـد:  امینـی 
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روایـت شـده، بـر ایـن اسـتاد پوشـیده مانده یـا گرایش های مذهبـی اش برایش خوشـایند جلوه 

که پرده های ناراسـتی و دروغ را بر آن بیفکَند و آن را نزد خوانندگان آب و رنگ دروغین  داده 

گوشـۀ دامـن امانـِت ]![ خویـش بپوشـاَند و بـا واژۀ »قیـَل« )= گفتـه  م را بـا 
ّ
زنـد و حقیقـت مسـل

کنایه زند! شده( به ضعف این حدیث 

»بگو: آن، خبری بزرگ است که شما از آن رویگردانید.« ]ص/67 و 68[

کـه پسـران خـود را می شناسـند.«  کـه کتابشـان داده ایـم، او را می شناسـند، همچنـان  و »کسـانی 

]بقـره/146[

)2(
کـه بـا آن، اهـل بیـت؟مهع؟ را مرثیـه سـروده و از  ی )دیـوان مهیـار: 15/3( قصیـده ای دارد  و

کـرده اسـت: برکـت والیـت ایشـان در آن چـه بـدان رسـیده ]= تشـیع[، یـاد 
در آن آهـوان کـه دیـروز صبحگاهـان درآمدند، غزالی اسـت که خیال در بارۀ او چیزهایی را گفت 

که معمـواًل نمی گوید.

آن که شب می آید پندارد که فراق یار،عتاب او است و دلزدگی اش کرشمۀ وی.

کرد، با آن  که می گوید شـادمان  که ما را با آن چه  پیوسـته بصیرت و بینش را می فریبد، چندان 

که گفته اش محال است!

خدا رویاها را از من نگیرد که مرا بر بسی قله ها نشاند که دست یافتن به آن ها دشوار است.

در وعده هاشان امروز و فردا نکردند و برای وصال بر من مّنت ننهادند.

که در مذهب عشق، شب دراز را خوش ندارند. شب درازم را سپاس؛ با آن 

این هودج کیست که دل ما را می برد؟ خوشا آن هودجی که این شتران می برندش!

هودجی که سپیدتنی را در بر گرفته که دست نیافتن به آن، دلیل است که وی خورشید است.

که با تسّلی خاطر، خود را مهار زند! شوق دیدار یار عنان از آن بی پروا ربود. مرحبا آن بردبار را 

روزگاری مـن هـم از آن بی پرواهـا بـودم کـه بـا او بهارزارانـی خـوش وخـّرم داشـتم و آب زندگانی ام 

صـاف و زالل بود.

کـه تیـر مالمتگـران بـدان  گوشـم، هدفـی بـود  کـه هـوا و هوسـم بـا جوانـی بـود و  همـان هنـگام 

نمی رسید.
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کنون جدا گشـتیم. پس مرا تسـّلی دهید؛ کـه هر چیزی روزی  ای دو ندیـم مـن! بـا هـم بودیم و ا

زوال می پذیرد.

در مـوی سـپید مـرا مانعـی اسـت و همچنیـن در حـزن بـر خانـدان محمـد، مـرا مشـغول کننـده ای 

اسـت ]از پرداختـن بـه عشـق[.

آنان مردان پایبندی به حق و هدایتند که تجاوزگران به سفاهت و گمراهی بر آنان حکم راندند.

مردانی به ندای این فراخوانندگان الهی پاسخ گفتند، اّما بعد دگرگون و وارونه گشتند.

روز سقیفه بار گناهی عظیم را بر دوش کشیدند که از کوه سنگین تر بود.

سپس آمدند و عذر خواستند ]که جبران کنند[؛ اّما هیهات که این گناه بخشودنی نبود!

بدا به حالشان آن گاه که در قیامت احمد برخیزد و با آنان پرسش و پاسخ نماید!

بـرای غـم مـن بـر اهـل بیـت، ویرانه هایـی مانـدگار اسـت، حـال آن کـه ویرانه هـا و غّصه هـا کهنه 

می شـوند ]و ناماندگارنـد[.

وای از مردمی که علی را می کشند، حال آن که همو آشفتگی هاشان را کشته بود.

کینۀ او را در دل نهان می دارند، با آن که اعمال تنها با مهر او پذیرفته می شود.

اخبـار از گذشـتگان دگرگـون می شـود؛ و خـدا می دانـد کـه ]مفـاد[ اخبـار روز غدیـر چگونـه دگرگـون 

]و تحریف[شد.
ک بقیع بر او ریخته شده است. از دو سبط پیامبر دنباله رو علی، یکی مسموم گشت و خا

قبـر وی را خـراب و محـو کردنـد تـا از چشـم زائران پوشـیده بماند. هیهات! مگر  ِهـالل ماه در خفا 
می ماند؟

دیگری در طّف شهید گشت و آسمان ها را به گریه واداشت و نزدیک بود کوه ها از جا کنده شوند.
که از آب، این نوشیدنی حالل، بازش داشتند! وای از سوز دل من بر او 

پیوند پیامبر را بریدند، آن گاه که بند از بند نسل او گسستند.
نه سّن پیرمردان و نه زهد جوانان مایۀ نجاتشان گشت و نه کودکان از این کشتار رستند.

ای خاندان طه! وای از این حسرِت جانم که غم و پریشان حالی دستاورد آن است!
چه بی مقدار است این که استخوان  سینه ام در این غم می لرزد و اشکم همواره روان است.

آن گاه که هنوز به این دین نپیوسته بودم، نیز همین گونه بودم و دوستی ام تنها از آِن شما بود.
ک گشـته  کنـون کـه به برکت شـما سـپید و تابنا آن روز کارنامـه ام سـیاه بـود؛ پـس چگونـه باشـم ا

است؟

مهرتان مایۀ رهایی من از شرک گشت که بند و زنجیرش بر گردنم بود.
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بسا جامۀ ذّلت بر تن داشتم تا آن گاه که در جامۀ عّزت شما به ناز و افتخار درآمدم.

برکت های شما گمراهی های خاندانم را که بر دلم حک شده بود، محو ساخت.

که اقبال ]= رویکرد[ من به مدح شما، از بخت و اقبال من است. و دانستم 

)3(
گفتـــه و در دیوانـــش  کـــه در آن، اهـــل بیـــت؟مهع؟ را مرثیـــه  نیـــز قصیـــده ای بـــا 63 بیـــت دارد 

گـــردد و مطلـــع آن چنیـــن اســـت: )198/4( یافـــت 

کـه از مـن جـدا  کارانـه[ نزدیـک نشـان مـی دادم، محبوب هایـم روزی  گـر آن دوسـتی دور را ]ریا ا

کـه نـزد آن هـا عاریـه بـود[. می شـدند، دلـم را بـه مـن بازمی گرداننـد ]؛ چـرا 

گوید: که  تا آن 
ســـتایش او از آِن بازمانـــدگان خانـــدان محّمـــد اســـت و خشـــنودی اش در مرثیـــه ســـرودن بـــر 

رفتگانشـــان.

که نه از یک قوم هستیم و نه از یک خانه و وطن. این نثار ایشان باد؛ با آن 

ــود  ــه خـ ــان دوردســـت را بـ کریمـ ــه اش  کریمانـ ــوی  ــا خـ ــم بـ کریـ ــه  کـ ــر اســـت؛  ــا در مهـ ک مـ ــترا اشـ

می یابـــد. نزدیـــک 

ای خاندان ابوطالب! مجد و شکوه از درد بی دوایش شفا یافت،

با کسـانی که سـراپردۀ افتخاراتشـان را در پهنۀ دشـت افراشـته اند که بندپای ]و بارانداز[ شـتران 

کـه می رونـد و می آیند. اسـت 

گرانبها بود، ارزان ساختند. شاهراه هدایت را بر مردم گشودند و بصیرت را که بسی 

به سرورشان علی سوگند! این سخن، دشمنان را می آزارد و دوستان را شاد می کند.

گر زحل خواهد به آن دست یازد، بدان نرسد. علی برای ایشان شرافتی بنا نهاد که ا

گشـــت، همـــگان را بنـــدۀ  ـــه ســـبب آن، مـــوالی مـــردم  ـــه ب ک ـــا ایســـتادگی در لحظه هـــای هـــراس  ب

اهل بیت ساخت.

ـــدق[ از  ـــه در آن روز ]= خن ک ـــن  ـــر ای ـــت، مگ ـــروری برنخاس ـــکار آن س ـــه ان ـــم گیرنده ای ب ـــچ خش هی

ـــود. او راضـــی ب

گشـــته،  همـــگان یـــار او شـــدند؛ اّمـــا چـــون بـــر ایشـــان ســـروری یافـــت، حســـد بردنـــد و پشـــیمان 

دشـــمن او شـــدند.
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کینـه ای نهفتـه1 درگیـر  کنـد، ولـی در بـارۀ تـو بـا  کـه دشـمنت بـه ظاهـر برایـت خیرخواهـی  مـادام 
باشـد، بـر او رحـم آور!

گیرم که افتخار غدیر را سرکشانه2 نپذیرفتند. بگو تالش ها و افتخارات دیگرش را برشمرید،
بدر و پس از آن، همانندش احد را و ]سـپس[ حنین را، لگام قاطر رسـول خدا را در دسـت داشـت 

و بر دشـمنان حمله ور گردید.
کسـی  کـه جـز دسـت او  کـه آب در آن نهفتـه بـود، آبـی بیـرون آورد  نیـز از زیـر صخـره ای سـخت 

نتوانسـت آب بنوشـاند.
در ماجرای یهود خیبر دّقت کنید و به داوری مرحِب دشمن، رضایت دهید.

آیا آن دژ از ویران کننده ای می ترسید یا از فرواندازنده ای می هراسید؟
نیز در ماجرای عمرو3 اول بیندیشید و نیز بیندیشید در ماجرای عمرو4 دوم.

دو شیر که طعمۀ شمشیر او شدند، حال آن که از کمتر دلیری هراس داشتند.
کمـر بسـته، روز نبـرد َجَمـل در بصـره می خواسـتند تـا پـای جـان  کـه  نیـز بنی ضّبـه از شـهر َمعیـن5 

بجنگند،
با یک نیش دریده شدند، با آن که دیرزمانی بود اژدهایان و مارها را بلعیده بودند.

گـر، از معاویـه پرسـی، خبـر یقینـی آن را بـه  کـه ا و از این هـا بزرگ تـر رویـداد بـزرگ صّفیـن اسـت 
آوری! دسـت 

پی نامۀ شعر

ی ]در دیوان مطبوع[: استاد احمد نسیم مصری در شرح این سرودۀ و
کـه آبگیـر6 اسـت نپذیرفتنـد. بگـو تالش هـا و افتخـارات دیگـرش را  کـه افتخـار غدیـر را  گیـرم 

برشمرید!

کـه بـه نـام  گویـد: »ِنْهـی بـه معنـای غدیـر یـا ماننـِد آن اسـت. امـام علـی را نبـردی اسـت 

نبرد غدیر خّم خوانده شده؛ و شاعر به آن اشاره دارد.«

ً خافیًا« باید درست باشد. )ن.(  ّ
ً خافیًا« آمده، ولی »ِغال ّ

1. در متن »ِخال

2. در دیوان مخطوِط شاعر، »َبغیًا« و در دیوان چاپ شدۀ او، »َنهیًا« آمده است.
کشت. که امیرالمؤمنین؟ع؟ او را در نبرد خندق  3. یعنی عمرو بن عبدوّد 

گذشت. کتاب )176-2/120( شرح حالش  که در همین  4. یعنی عمرو بن عاص 

5. نام شهر یا قلعه ای در یمن. ]معجم البلدان: 5/160[

که به معنای آبگیر است. )م.( 6.  در دیوان مطبوع به جای »َبغیًا«، »ِنهیًا« آمده 

)323(
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کـه در نسـخۀ خّطـی دیـوان شـاعر بـه  گویـد: اسـتاد واژۀ »ِنهـی« را بـه جـای »َبغـی«  امینـی 
کـه  بازمی گفـت  ایـن،  از  پـس  ی  کاش و کـرده اسـت.  را شـرح  و آن  نهـاده  چشـم می خـوَرد، 
کـه  درمی یافـت  کاش  و  چیسـت؛  مفعـول،  خـواه  و  باشـد  حـال  خـواه  کلمـه،  ایـن  معنـای 
کـه بـس مایـه ور و چیره دسـت اسـت، سـزاوار  کسـی چـون ِمهیـار  هماننـد چنیـن تعبیـری از 
گویـد: »نبـرد  کـه  گویـا او نیـز بـر نظـر هم پالکـی خویـش، ابراهیـم ملحـم اسـود، اسـت  نیسـت! 
کـه آن را غدیـر خوانده انـد،  کاش مـا را بـه ایـن نبـرد  غدیـر، جنگـی معـروف بـوده اسـت.« 1 و 

یخ آن را بیان می کرد! داللت می نمود و بخشی از تار
»می خواهنـد سـخن خـدای را دگرگـون سـازند.« ]فتـح/15[ »دل هاشـان بـه شـک افتـاده اسـت؛ 

پـس در شـک خویـش دودل و سـرگردانند.« ]توبـه/45[

شاعر

ۀ درب رباح در کْرخ سـکونت 
ّ
یـه دیلمـی بغدادی که در محل ابوالحسـن 2 ِمهیـار بـن مرزو

گنجینـۀ  گرانبهاتریـن  باختـران؛  و  خـاوران  در  عـرب  ادب  پرچـم  برافراشـته ترین  داشـته، 

فضیلـت؛ پیشـاهنگ رواج دهنـدگان و پایه گـذاران زبـان عـرب و برافرازنـدگان باالخانه هـای 

ی در حـّق ایـن زبـان ارجمند و هر که بدان پیوند و نسـبت دارد، همواره  کـه احسـان و آن بـوده 

عـرْب  و  عربیـت  و  افتخـار،  و  فضیلـت  ادب،  و  شـعر  اسـت.  سـپاس گزاردنی  و  یادکردنـی 

احسـان او را سـپاس می گوینـد. برتریـن برهـان بـر ایـن همـه، دیـوان ُپربـار و سـترگ او در چهـار 

ی در شـعر خویش،  د اسـت که از گونه ها و فنون شـعر و انواع صورتگری سرشـار اسـت. و
ّ
مجل

قـرار می دهـد و  کلمـات، خواننـده را در آسـتانۀ لمـس حقیقـت عینـی  کنـار هـم چیـدن  بـا 

ی  گویـی پیـش چشـم خواننـده اسـت. شـعر و کـه  معنـای مـورد نظـر را چنـان برقـرار می سـازد 

سراسـر شـیوۀ مسـتحکم یـا اندیشـۀ اسـتوار یـا وصـف تـازه یـا مقصـودی ابتـکاری اسـت. بـا آن 

ی بـر همـۀ مـردم روزگار خویـش پیشـی  ی دارای ادیبـان چیره دسـت بسـیار بـود، و کـه روزگار و

گفتیم. کتاب )2/331( در بارۀ این مطلب سخن  1.  در همین 

کهن ]همچون وفیات األعیان: 5/359؛ معالم العلماء: ص148[، ابوالحسین آمده است. 2.  در برخی از مأخذهای 
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ُجسـته، در روزهـای جمعـه، در مسـجد جامـِع المنصـور مجلـس می سـاخت و دیـوان شـعر 

یخ بغداد خطیب بغدادی: 13/276[ خویش را بر مردمان می خواْند. ]تار

ی پرداختـه،  کـه بـه سـتایش و مـن ایـن سـخن باِخـرزی )ُدمیـة القصـر: ص76 ]1/303[( را 

اسـت؛  مشـاعر  دارای  فضیلـت  مناسـک  در  کـه  اسـت  شـاعری  ی  »و نمی دانـم:  گزافـه 

پسـتان نهفتـه؛ در قصیده هایش  کـه زیـر هـر یک از کلماتش دوشـیزه ای نار نویسـنده ای اسـت 

یخته  گفت؛ شعرش در قالب های دل ها ر کاشکی  کاش و  که بتوان در بارۀ آن  بیتی نیست 

گناهانـش پـوزش می جویـد.« گنه پیشـه بـا ماننـِد آن، از  شـده و روزگار 

ی در زمینـۀ مذهـب شـیعه، برهـان آوری و برپا کردن حّجت اسـت و در آن،  و اّمـا شـعر و

کوبنـده یـا سـتایش صادقانـه یـا دادخواهـی دردمندانـه نمی یابیـد. شـاید همیـن  جـز حّجـت 

ویژگـی، کینـه ورزان را بدیـن سـوی کشـانده کـه فضیلـت آشـکار او را پنهـان سـازند و زندگانـی 

ی را  ی باشـد، زبانـزد نکننـد. پـس فرهنگ نامه هـا حـِقّ و کـه شایسـتۀ و ارزشـمند او را چنـان 

کتفـا کرده اند که فروتر از بخشـی از  کـم ارزش سـاخته اند و هنـگام یادکـرد از او، تنهـا بـه اندکـی ا

ی، خـود را آشـکار نمـوده و یـاد و نامـش را همـراه نسـیم  حـِقّ او اسـت. اّمـا حقیقـت فضـل و

گرامیداشـت  یـد، از او جـز یـاد و سـپاس و بزرگداشـت و  کـه َرو صبـا منتشـر سـاخته و هـر جـا 

ی راه می پیمایند. کمال و نمی یابید؛ و ره سپاران بر نور ادب و 

کسـی از نـژاد فـارس در پـی سـرودن  کـه  بـه جـان حـق سـوگند! ایـن از معجزه هـا اسـت 

ی نمی شـوند و  شـعر عربـی برمی آیـد و بـر همگنـان خویـش برتـری می یابـد و دیگـران هم طـراز و

ی اقتـدا می کننـد. ایـن مایـۀ شـگفتی  در درون آمـدن و بیـرون شـدن ]بـه آبشـخور شـعر[، بـه و

نیسـت کـه ایـن گونـه باشـد کسـی کـه نزد پیشـوایان ادب عرب از نسـل پیامبـر درس آموخته و 

بـا آنـان هـم روزگار بـوده و هـواداری ایشـان را برگزیـده و پـای در جـای پـای آنـان نهـاده؛ همچون 

دو سـید برجسـته، مرتضـی و رضـی، و اسـتاد آن دو، شـیخ همـۀ اّمـت، مفیـد، و هماننـدان 

ایشـان. هـال! گمان هـا بـه بیراهـه رفتند و پندارهـا تالش بیهوده کردند در فروکاسـتن از کرامت 
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یـدن در آشکارسـازی مقـام او یـا سـتم  کوتاهـی ورز ی یـا  کـم نهـادن شـرح حـال و ایـن مـرد، بـا 

ی بـا سـاختن سـخنان دروغیـن و مّتهـم نمـودن و عیـب گفتنـش از طریـق اّتهامـی  نمـودن بـر و

کـرده و بـا  کـه ابن جـوزی )المنتظـم ]260/15[( چنیـن  کـه دامـن امانتـش را آلـوده سـازد؛ چنـان 

کـرده و به غلّو مّتهم نمـوده؛ حال آن  ی بربسـته، او را خـوار  کـه بـر و سـاختن ماجرایـی دروغیـن 

کـه او از همـۀ این هـا مبـّرا اسـت: »جـز دروغ نمی گوینـد.« ] کهـف/5[

کــه در همــه ســوی  کــه بــا ادب واال و فضــل بلندپایــه و رایحــۀ خوشــش  ایــن اســت ِمهیــار 

گیتــی را از ثنــا و ســتایش  ک و مذهــب علــوی و شــعر ملوکانــه اش، سراســر  کنــده، و نــور تابنــا پرا

ی  گرفتــه و پیشــینۀ او، یعنــی زرتشــتی گری و فــارس بودنــش، بــه و کرامــت و بزرگــواری فرا و 

گشــته اســت.  یــان نرســاَند؛ زیــرا پــس از آن، دینــش اســالم و مذهبــش علــوی و ادبــش عربــی  ز

دیوانــش  و  می گویــد  ســخن  پایــدارش  بزرگوارانــۀ  صفت هــای  از  کــه  او  شــعر  اســت  ایــن 

گرانمایــۀ او اســت و یــاد او را جاودانــه ســاخته اســت. آیــا  دربردارنــدۀ نشــانه های روحّیــات 

کــه بــر اوج آن پــای ننهــاده باشــد؟ آیــا َمرکبــی  ــه ای از شــرافت را باقــی نهــاد 
ّ
ابوالحســن ِمهیــار قل

گذشــته اش  گــر بتــوان او را بــه ســبب  ی بــر آن ســوار نشــده باشــد؟ ا کــه و از نبــوغ باقــی مانــده 

کــرد، بایــد همــۀ صحابــۀ نخســت را نیــز بــه ســبب پیشــینۀ تباهشــان بازخواســت  بازخواســت 

ی در ســخن  کــه و ــَرد و محــو می کنــد. پــس می بینیــد  ــا اســالْم پیــش از خــود را می ُب نمــود؛ اّم

بــوده، غــرق  فــارس  برتریــن خانــدان  کــه  پادشــاهی خویــش  از ســروری خانــدان  خویــش، 

شادمانی است و به شرافت مسلمانی و نیکی ادبش فخر می ورزد:

اّم سعد در میان قومش از حال من به اعجاب آمد و در بارۀ من پرسید.

اخالق من شادمانش کرده بود و می خواست از تبارم بداند.

مپنـدار کـه تبـارم مایـۀ کاهـش شـأن مـن اسـت؛ کـه من کسـی هسـتم که دانسـتن نام و نشـانش 

خرسندت می سازد.

خاندان من در دوران جوانی روزگار، حکم راندند و پای بر سر دوران ها نهادند.

خورشید را عمامۀ سرهاشان کردند و خانه هاشان را در ستارگان بنا نهادند.
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پدرم کسری1بر ایوان خویش تکیه زده؛ کجا در میان مردمان پدری چون پدِر من  هست؟

شکوه  کهن پادشاهی و نیز شرف اسالم و ادب از آِن من است.

شکوه را از بهترین پدر و دین را از برترین پیامبر برگرفته ام.

گرد آورده ام: سروری ایرانیان و دین عرب. ]دیوان ِمهیار دیلمی: 64/1[ نیز افتخار را از هر سو 

یـِخ  ِمهیـار بـه دسـت سـرور مـا، سـید رضـی، بـه سـال 394 مسـلمان شـد )الکامـل فـی التار

ی پـرورش  ابـن اثیـر: 170/9 ]85/6[؛ المنتظـم ابن جـوزی: 94/8 ]260/15[( و در ادب و شـعر نـزد و

کتاب هـا و  یافـت و در شـب یکشـنبه پنجـم جمـادی االخـری بـه سـال 428 درگذشـت. در 

از  نیافتـم؛  او اختالفـی  یـخ وفـات  تار آورده انـد، در  را  ی  کـه شـرح حـال و فرهنگ نامه هایـی 

ـکان )277/2 
ّ
یـخ بغـداد )276/13(؛ المنتظـم )94/8 ]260/15[(؛ وفیـات األعیـاِن ابن خل جملـه: تار

]359/5[(؛ مـرآة الجنـان یاِفعـی )47/3(؛ ُدمیـة القصر )ص76 ]303/1[(؛ البدایة و النهایه تألیف ابن 

یـخ ابوالفـداء )168/2(؛  یـِخ ابـن اثیـر )159/9 ]85/6[(؛ تار کثیـر )41/12 ]52/12[(؛ الکامـل فـی التار

 1079/3( ِزِرکلـی  األعـالم  ]49/2[؛  ابن شـحنه  المناظـر  روض  ]329/2[؛  حـّر  مـا  شـیخ  اآلمـل  أمـل 

غـة العربیـة )259/2 ]مـج94/14[(؛ 
ّ
یـخ آداب الل هـب )247/3 ]144/5[(؛ تار

ّ
]317/7[(؛ شـذرات الذ

نسـمة الّسـحر فـی مـن تشـیع و َشـَعر ]مـج9/ج548/2[؛ دائـرة المعـارف فریـد وجـدی )484/9(؛ سـفینة 

ۀ المرشد )85/2(�
ّ
البحار )563/2 ]154/8[(؛ مجل

ی در سـتایش اهـل  از نمونه هـای شـعر ِمهیـار در زمینـه مذهـب ]تشـّیع[، ایـن سـرودۀ و

بیـت؟مهع؟ اسـت:
بـر آتـش گریسـت تـا راز افروزنـدۀ آتـش را بپوشـاَند؛ و پاییـن آمـد تـا معلوم نشـود که او بـر بلندی ها 

می رود.

عشـق ورزیـد و آن را نهـان کـرد و مهـرش را پوشـاند. دلـش را گـم کرد و از بیم، در پی گمشـده اش 

نرفت.

از همۀ مالمتگران گوش خود را دور نگاه داشت و از هر یاوری خود را بی نیاز دید.

کسـری ]انوشـیروان[ زاده شـد و ایـن سـخن را بـه رسـول خـدا؟ع؟ نسـبت داده انـد: »مـن در  1.  پیامبـر اعظـم؟ص؟ در روزگار 
روزگار پادشـاه دادگـر زاده شـدم.«
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گران بر دل دارد؛ تشنه است، اّما بر آب صبوری می کند. ناتوان است، اّما باری 

وقـار پیشـه می کنـد و البّتـه احتیاط پیشـه اهـل حماقـت نیسـت کـه هـرگاه شـاِم پیـری بـه او روی 

کنـد، بـه کارهـای صبـح جوانـی روی آوَرد.

کـه بـه  کـه بـر تـو افکندنـد  کشـند، بسـا رشـته ها  گـر ایـن زنـان زیبـا تـو را بـه سـوی خـود  ای دل! ا

دست کسی کشیده نمی شود!

هوشیار باش؛ که گویا آبشخور شیرین من در کام آنان تلخ است!

کـه روزگار مـوی سـیاهم را  گراییـد؛ بـه آن چـه  آن چـه از عشـق او مایـۀ روشـنی بـود، بـه سـیاهی 

کـرد. بـدان سـپید 

این سپیدمویی نخستین خیانت روزگار نیست، بلکه از عادت های همیشۀ او است.

کـه دنیـا آن چـه را اسـتحقاق دارم، بـه مـن نمی دهـد. تـا چنـد دسـت  نفریـن خـدا بـر بخـت مـن 

کنـم؟ گدایـی دراز 

تا چند خود را سرگرم زندگی بیمار کنم و امروز را نکوهش نمایم و به فردا امید بندم؟

گرچه روزگارم پیش از رسیدن به آرزوها به خواب رفته و از دستیابی به آن ها بازم نشانده،

و کارهای زمانه را نمی پسندم، اّما خاندان احمد ]و محّبتشان[ مایۀ تسّلی منند.

کـه بهتـر از ایشـان زاده  کـه بهتریـن آفریـدگان هسـتند و فرزنـدان بهتریـن آفریدگاننـد  همان هـا 

نشـده اسـت.

ک خفتند. آنان گرامی ترین خاندان روی زمینند و گرامی ترین کسانی که در دل خا

خانواده ای فراتر از همۀ خانواده هایند و در بلندی فراتر از ستارۀ قطب شمال هستند.

گرد این خاندان می چرخند و سرای آن ها جایگاه فرود آمدن وحی است. فرشتگان گردا

هال از قریش بپرس؛ و آنان را که سزاوار سرزنشند، مالمت کن یا ایشان را تکذیب نما!

و بگو: »شما را چه شد که پس از آن همه گمراهی، نعمت هدایتگر را پاس نداشتید؟

که از راه بیرون بودید، به راه آورد.« پس از دیرگاهی به سویتان آمد و شما را 

با ستودگی به سوی پروردگارش بازگشت و هر که سّنت وی را پی گرفت، ستوده می شود.

بر پایۀ خبر مسند، خالفت پس از خود را به حیدر سپرد.

گر از حق پیروی کنند، دیگر آن را انکار نمی نمایند، او را »موال« نامید. و به اقرار کسانی که ا

که را بهتریِن مردم باشـد،  اّما به سـبب فضل وی، از روی حسـادت، خالفت را برگرداندید؛ و هر 

حسد برند.
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گفتید: »اجماع اّمت بر انتخاب ما بود.« هال که حق تنها از آِن کسی است که تنها نهاده شد.
بر بنی هاشم و پیامبر گران است که قبایل َتیم و َعدی با خالفت بازی کنند.

گر آیۀ میراث در نظر شما باطل نیست، ارث علی به فرزندانش می رسد. ا
همانان که برخی نشسته و در هراس بودند؛ و برخی قیامگر اّما بی یاور.

دست نفاِق آنان، از راه ستم بر یکایک آن سروران چیره می گشت.
کنـار زده نشـدند1 و ]نـه چـون عثمـان[ در سـاخت مسـجد  و اینـان از محـراب نمـاز ]چـون ابوبکـر[ 

مورد توبیخ قرار نگرفتند.2
پدر و مادر ایشان را می شناسید. تفاوتشان نکند که از افتخارهاشان کم بگویید یا بسیار.

پس از مصیبتی که بر حسین رفت، دین را می بینم که مرگ در کمین او است.
گر آن را با دوران شرک پیشین قیاس کنی، از آن دور نیست. ا

جنایت بنی امیه کاری تازه نبود، بلکه همان گمراهی پیشین را که آغاز شده بود پی گرفتند.
آن که فاطمه دشمنش باشد، زودا که بداند فردا جامۀ چه عذابی را بر تن خواهد کرد.

کرد و به قتل تو دست یازید، چه دیه ای خواهد پرداخت؟ ای سبط پیامبر! آن که به احمد بد 
گر که می شد غالمی فدای موالیش گردد! جانم فدایت _ و چگونه می توانم فدایت شوم _  ا

ک  کاش خـون مـن چیـزی بـود کـه بـه جـای خـون تـو، زمیـن را سـیراب می کـرد و خـون مـن خـورا
مـرگ می شـد و مـن می مـردم!

ای خفتۀ زیارتگاه! کاش می شتافتم و پیش پایت شهید می شدم!
امید است روزگار فردا این قلب رنجور و شکسته از دست دشمنانت را شفا دهد!

گشـته، بـر فـراز آیـد و سـیادت بـر فرودسـتی غالـب  کـه فرودسـت  کسـی  امیـد اسـت شـوکت حـِق 

گـردد!

کـرم؟ص؟، روزی ابوبکـر بـه مسـجد رفتـه و نمـاز صبـح را با مردم اقامه کـرد؛ ولی پیامبر  1.  در آخریـن روزهـای حیـات پیامبـر ا
کـه پاهـای  گاهـی از ماجـرا، خـود را بـه سـختی و بـا تکیـه بـر امیرالمؤمنیـن؟ع؟ و فضـل بـن عّبـاس - در حالـی  پـس از آ
مبارکـش بـر زمیـن کشـیده می شـد - بـه مسـجد رسـاند و ابوبکـر را کنار زد و خویـش نماز را اقامه نمود. بـرای نمونه بنگرید 

بـه: اإلرشـاد: 182/1 و 183. )ن.(

کـه عثمـان بـر آن هـا  کار بودنـد  کـرم؟ص؟، امیرالمؤمنیـن؟ع؟ و عّمـار مشـغول  2.  بـه هنـگام بنـای مسـجد، روزی پیامبـر ا
گرداند. آن گاه امیرالمؤمنین ؟ضر؟  ی  گذشـت و غباری بر پیراهنش نشسـت. او با ناراحتی غبار را از دامنش افشـاند و رو
کعـًا َو َسـاِجدًا. َو َمـْن َتـَراُه   ِفیَهـا َرا

ُ
َمَسـاِجَدا/ َیَظـّل

ْ
 َیْسـَتِوي َمـْن َیْعُمـُر ال

َ
و در نقلـی: عّمـار ؟ضر؟ بـه بداهـه چنیـن خوانـد: »ال

 َحاِئـدا.« بنگریـد بـه: رجـال الکّشـی: ص 31 و 32. در نقلـی نیـز ایـن ماجـرا مربـوط بـه 
ُ

 َیـَزال
َ

ُغَبـاِر ال
ْ
َعاِنـدًا ُمَعاِنـدًا/ َعـِن ال

حفـر خنـدق دانسـته شـده اسـت. بنگریـد بـه: بحاراألنـوار: 173/30. )ن.(
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کار را کرده؛ اّما می بینم که هنوز قلبم آرام نگشته است. خداوند نیز همین 

که از او کمک خواسته شود، بدان پاسخ گوید. دعوت قائِم شما در گوش من است که هر 

گاه که دل ها به گفته ها گره نخوَرد. من بندۀ شمایم که والیت شما به جانم گره خورده، آن 

مهر و دینم، تنها از آِن شما است، هرچند زادگاهم ایران است.

گر شما نبودید، راه نمی یافتم. با شما به ستیز گمراهی ام رفتم و هدایت یافتم. ا

مرا از نیام شرک بیرون آوردید؛ و من پیشتر در دست شرک همانند شمشیری در نیام بودم.

شعر من در ستایش شما همواره از زبان نوحه گران به زبان چکامه خوانان می چرخد.

گـر نتوانسـتم بـا دسـت بـه یاریتـان آیـم، یاریتـان بـا زبـان، از دسـت نرفتـه اسـت. ]دیـوان ِمهیـار:  ا

]298/1

نیـز امیرالمؤمنیـن علـی و فرزنـدش حسـین را مرثیـه سـروده و افتخارهـای آن دو را یـاد 

کـه خـدای تعالـی در محـّرم سـال 392 بـر او  نمـوده و ایـن از طلیعه هـای اسـالم آوردنـش بـود 

مّنـت نهـاد1:
در انتهای شب، رؤیایی به نیابت از زنی زیباروی، به زیارت و طواف می آید.

بـه  را  دهـان  آب  آن  و  برنمی خاسـت  وی  از  مشـک  عطـر  آن  اّمـا  داشـت،  شـباهت  همـو  بـه 
جرعه نوشانش نثار نمی کرد.

خانـه اش دور اسـت کـه خـواب نزدیکـش کـرد. آن کـه عاشـق را رد می کـرد، سـالم کسـی را کـه سـِر 
سـازگاری و نزدیک شـدن دارد، رسـاند.

مـن نرمـی  می کنـم و او بـه دوری از مـن تشـویق می کنـد. گویـا سـوگند خـورده کـه مرا مهجـور دارد 
و بـه این سـوگند پایبند اسـت.

کـه  کسـانی  در آن فرودسـت، منزلـی اسـت بـرای فراموشـکاران یـاد مـن. رحمـی ]بـر دل مـن[ از 
زمسـتان و تابسـتان را آن جـا می گذراننـد.

کـه  کنـم از او بـا آن  کنـم تـا خـود را بی خبـر نشـان دهـم. سـؤال  کـه بـه عمـد، سـؤال  نـه از جهـل، 
همـه او را می شناسـند.

یارانم در این خانه مرا مالمت کنند؛ گویا نخستین وقوف کننده در ساحت عشقم!
گـر درازای صحراهـا و پهنـای بیابان هـا میـان ما فاصله  دو یـار مـن! هرچنـد خوشـایندم نیسـت، ا

افکنده،

که او در سال 394 اسالم آورد. گذشت  1.  در دیوان وی ]259/2[ چنین آمده؛ اّما به نقل از فرهنگ نامه ها 
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اّمـا ایـن پـرده را نیاویخته انـد جـز بـرای کسـی کـه آن را کنـار َزَنـد؛ و ایـن ماه، تمام نشـده جز برای 

کسـی کـه در برابـرش قـرار گیـرد ]و به سـان ماه گرفتگی از نورافشـانی اش بکاهد[.

کـه دزدانـه  گـر از پایـداری شـوقم بیـم داریـد، از نابـودی اش ایمـن هسـتید، بـه واسـطۀ بـاده ای  ا
میـان مجـرای نـای و انـدرون1 درون می شـود؛2

گـر کهنـه اش برای نوشـندگان حالل بود، هـر آینه در حال جوانـی ]و آن گاه  بـاده ای زردرنـگ کـه ا

کـه انگـور بـود[ کمیاب می شـد و به دسـت چیننده ای نمی رسـید.

کسـری آن جـام را بگرداَنـد و آن قباپـوش در بـارۀ آن، از شـاهان طوایـف  قباپوشـی از خانـدان 

سـخن نقـل می کنـد.

زیبایی، سرخی شراب را به گونه اش نوشاند و بر عارضش گیاهی سبز رویاند.

گر با دسـت خویش جام شـراب مرا با آب درآمیزد ]و آماده سـاخته، به من بنوشـاند[،  سـوگند که ا

غـم دل بگـذارم، مگـر آن غم که با قلبم مالزم اسـت.

کـــه مبـــادا ایـــن غـــم را از آن قباپـــوش بگیـــرد: بـــا نهـــی سرزنشـــگری یـــا  کـــردم  بـــر روزگار سرکشـــی 

فریـــب لطف پیشـــه ای.

کوفـــه برجهـــد و آن  کنـــم و فرونشـــانم، برقـــی از ســـرزمین  کـــه هرچـــه خواهـــم آن را پنهـــان  غمـــی 

ـــزد، را برانگی

گویا بانگ سروش آن مصیبت را به گوشم می رساند. و از تربت علی یادم آوَرد؛ چونان که 

کـردم و بـر َتـرک شـوقم نشسـتم و قافیه هـا مـرا همـراه بـا اشـِک ریـزان و  قافیه هـا را مرکـب خـود 

می برنـد. پی درپـی ام 

گیرم. گر رسم، دامن طوفان را به سخره  که ا تا به غایت مدح او رسم 

در این بیابان نتوانم خود را ]به مدح او[ برسانم، هرچند جانم را به خطر اندازم.

کـــِف  کـــه انگشـــِت چشـــیدن، شـــیرینی شـــهد را می رســـاَند و عطـــر خـــوش، بـــه  اّمـــا همیـــن بـــس 

دســـت مشک ســـا می نشـــیند.

گزافـــه  کـــه  کســـی  کـــم بـــود  کـــه در روز نبـــرد حـــق،  کـــه جانـــش بـــا خـــدا بـــود، آن گاه  جانـــم فـــدای آن 

نگوید.

گویا »مجاوف« درست باشد. )ن.(  1.  در متن »مخاوف« آمده، ولی 

که به ذهن می رسید. )ن.(  2.  این بیت اندکی ابهام دارد و ترجمۀ پیشنهادی، نزدیک ترین معنایی بود 
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کشـد و چـون دنیـا را  کـه از عبـادت دسـت  کسـی اسـت  چـون بـه دیـن نسـبت رسـانند، آخریـن 

کـه آن را رهـا سـازد. کسـی اسـت  کننـد، نخسـتین  قسـمت 

گواهش بس نبرد بدر و هوازن، آن گاه که دیگران بازنشستند یا حمله آوردند.

کـه رسـیدن بـه آن ]حتـی[ بـرای دسـتان تردسـِت حـوادث سـهمگین، بسـی  و نیـز دروازۀ خیبـر 

سـنگین بـود.

کننـد بـه خـدا سـوگند ایـن انـکار،  انـکاری دانسـته و  گـر حـّق آشـکار تـو را انـکار  ای ابوالحسـن! ا

عالمانـه اسـت،

گام  و  نکـرد  تـالش  جنگ هـا[  ]در  آن هـا  از  جنـگاوری  و  توانمنـدی  میـان،  ایـن  در  چـرا  وگرنـه 

نپرداخـت؟ پیامبـر  کفـش  کـردن  پینـه  بـه  تـو[  ]جـز  پینـه دوزی  انگشـت  چـرا  و  برنداشـت 

کـه نزدیـک بـه جایـگاه خالفـت هـم نبودنـد، چـون تـو پسـرعمو و وصـی و  چـرا آنـان ]= مّدعیـان[ 

دامـاد و همتـای پیامبـر نشـدند؟

آیـا خداونـد کـه تـو را در برتـری ویـژه سـاخت، جز برای این بود که می دانسـت آنـان حّتی به یکی 

از این امتیازات نیز دسـت نمی یابند؟

گروه هایـی در اندیشـۀ خیانـت بودنـد و پـس از پیامبـر بـه تـو خیانـت ورزیدند. و آغازگـر خیانت به 

تـو از میـان اینها، به مانند گذشـتگان ایشـان اسـت.

کـه در  کـه سـخن پیامبـر در بـارۀ تـو را از سـر نادانـی توجیـه ]و جابه جـا[ کردنـد؛ آیـا آن چـه را  گیـرم 

قـرآن آورده ]نیـز[ رّد می کننـد؟

کردند. پس از تو اسالم را بدرود باد؛ که ایشان با ستم برنامه ای ذّلت بار را بر آن تحمیل 

کار را با فرزندت و خونین  کردن ]آن[ زخم کهنه را روا شمردند. و دیگربار در طّف گروهی همین 

گران است که خون از میان سینۀ زادۀ دخترش روان باشد! بر محّمد 

سهمی اندک از خالفت را به تو دادند و آن را چون زنجیری به گردن جانشینان تو افکندند.

گر من آن جا بودم، از اشک ریزان خود سیرابت می کردم. ک! ا ای تشنه لب افتاده به خا

کـــه هرچنـــد بـــه آن نزدیـــک نیســـتم، بـــر محرومیـــت ]از  دریایـــی در مـــزارت ســـوز دلـــم را فرونشـــاند 

ـــورم. ـــغ نمی خ ـــما[ دری ـــض ش فی

زائـــران تربتـــت ســـالم مـــرا بـــه آن پیشـــکش می کننـــد تـــا هرچنـــد چشـــمانم بـــدان ُمشـــِرف نیســـت، 

خـــودم از آن شـــرافت بهـــره یابـــم.
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کی افشاندند که شفای من است در روزهای هراس. پس بازگشتند و میان سینه ام خا

مهر هوادارانت را در دل نهفته ام و دشمنانت را آشکارا ناسزا می گویم.

ک زاده ای بـه شـیوۀ شـیران پیـش آمـد، در حالـی که تا دیروز جز علی، به شـیوۀ ]زفـاف[ زنان  ناپـا

به سـوی خالفـت می آمدند.

حاسـدان را برانگیخـت کـه دانسـتند تـو هرگـز بتی را نپرسـتیده ای؛ و این را خود روایـت و اعتراف 

کرده اند.

نه هیچ دست آلوده ای دل و جانت را آلود و نه هیچ دهان تهمت زنی توانست آبرویت را ببرد.

این افتخار که از تبار دیرینه دارم، غالب و چیره نیست بر مهری که تازه از تو در سینه نهاده ام.

بسـا حسـودان کـه آرزو دارنـد کاش زنـده نبودنـد تـا ببیننـد مـن در مـدح شـما با تیر و شمشـیر زبان 

به مبارزه با ایشان برخاسته ام.

در ستایشتان سخن گفتم و حسودان را وانهادم تا دست به دندان گزند.

کارنامه هـای سـیاه را سـپید  کـه روز حشـر  عشـق شـما همـۀ دنیـای حقیقـی مـن اسـت و می دانـم 

کرد. خواهـد 

کــه   ]روزی[ کســی قصیــده ای سســت در ســوگ اهــل بیــت؟مهع؟ خوانــد، بــا حــرف َروی ای 

کــه ابیاتــی در همــان وزن و بــر همــان ]َروی و[ قافیــه بســازد و او  خواهــد آمــد. از ِمهیــار خواســتند 

بی درنــگ چنیــن ســرود:
کـژ و  گویـی: راسـت قامت چـون نـی و  از برابـر مـا خرامـان  رونـدگان و باریک اندامـان گذشـتند؛ تـو 

مـژ چون مسـت.
کـه در دسـترس چیننـدگان  گشـته  بـر هـر شـاخه ای از آن زیبارویـان، میوه هـای جوانـی پدیـدار 

اسـت.
کـه  کـه سـنگین  اسـت، بـرای حمـل انـدام باریـک  کـه سـرین  و از شـگفتی های زیبایـی آن اسـت 

سـبک اسـت، نـاز می کنـد.
دو یار من! چه خبر از آن چه میان خلخال ها و گوشواره هایش می بینید؟

از من بپرسید در بارۀ او: ]  گویم:[ نامش جمال است؛ اّما معنایش مایۀ تباهی پرهیزگار.
آیا آن َشَبَح که در تاریکی به خوابم آمد، شبح یک زن عربی بود؟

کـه خـواب مـرا میـان مهمانـان بـه رسـوایی  کـم مانـده بـود  خـودش یـا ماننـدش شـبانه آمدنـد و 

کشـاَند.
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کنید یاد عهد عشق را؛ که دلم با آشنایی کمی با آن روبه رو خواهد شد. آری؛ رها 

رویدادهای روزگار در حّق خاندان علی چنان بود که زبان مرا به نکوهش آن ها گشود.

مصیبت من بر آن ها در عین این که از آن ها دور هستم، مصیبت یار است در فقدان یار.

کند و دلریش. تنها یاران من آنانند که بر مصیبت حسین اندوهنا

این همان کینه ای بود که پوشیده بود و در کربال طوفان وار وزیدن گرفت.

او کشـته ای اسـت کـه کینه هـای دل بـا او برانگیخته شـد، چنان که خاراندن و کنـدن الیۀ روی 

زخـم، خونش را سـرازیر کند.

با همۀ دستانی که دیروز با وی بیعت کرده بودند، امروز، مرگ به سویش راندند.

حّق جّدش را بسیار زود از یاد بردند و نیز پیشینۀ وی ]= افتخارهای اجدادی[ با حّق جدیدش 

]= نبوت[ را.

پس با دل هایی سرشار از نفاق، به سویش پر و بال نیرنگ  گشودند.

بر من سخت است که مرگ بر قّلۀ بلندت نشست.

ک آلود که بر خورشید برتری داشت، بر نیزه رفت. و آن رخسار تابان خا

کارشـان،  شـده ترین  نفریـن  و  شـوم ترین  راه  در  نبـرد[،  میـدان  ]در  تندشـان  و  ُکنـد  حرکـت  بـا 

کوشـیدند.

وای بر آن مأمور که فرمان برد و بهشتش را به بهایی اندک فروخت!

گـر چـه از حـق بـازت داشـتند، تـو امـام ]مسـلمانان[ هسـتی؛ و پـدرت نیـز بـه رغـم اینـان امـام  ا

بـود. مسـلمانان 

کیســـت؟ و ســـرکوبگر جّنیـــان در روز حنیـــن،  معجـــزۀ دِر خیبـــر ] کـــه نشـــانۀ امامـــت او بـــود[ از آِن 

ـــود؟ ـــی ب کس ـــه  چ

کفر، در بدر و ُاحد، دین را سامان داد؟ و چه کس با شکستن لشکر 

ـــه شـــده  ـــه آن هـــا دوخت ـــی ب ـــه بندگ ـــه ب ک ـــر چشـــم هایی  ـــان را در براب ـــه خاطـــر خـــدا بت هـــای آن و ب

بـــود، درهـــم شکســـت؟

آیا کسی جز پدرت، امام هدایت و نور انجمن و شیر بیشه بود؟

کـــه از ننـــگ، روی همـــۀ شمشـــیرها را  کـــه بـــا آن، تـــو را در خـــون نشـــاندند  کنـــد بـــاد شمشـــیری 

کـــرد! ســـیاه 

کامم زهر گشت و جامۀ لطیف به تنم درد انگیخت. گوارا به  در سوگ تو آب 
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آیا پیکر ناتوانم می تواند بار سنگین فقدانت را بر دوش  کشد؟

گاهان گفته اند: »آتش دل حسرت زده را فرومی نشانی.« وای از این حسرت بر تو! می دانم که آ

ک طّف درآمیخته است؟ این که زائرانت آورده اند، بوی عطر تو است یا مشکی که با خا

گویا مزارت شکوفۀ بهاری است که نسیم پاییز بر آن وزیده است!

شما را دوست می دارم، مادام که بر گرد کعبه می گردند و قمریان به ناله آواز برمی دارند.

گرچه از ایرانم، اّما شریف به شریف دل می بندد. ا

کـه بـا شـما دشـمنی مـی ورزد و برتـری دادن شـما را بـا تردیـد، تبـاه می سـازد،  کسـی  در یـورش بـر 

سـوار می شـوم،

مرکب هایـی پیشـتاز از مـدح شـما را و از چموشـی مرکـب تـازه تربیـت یافتـه و یـا کنـدی مرکب ُکند 

رو، پروا نکنم؛

را  َترک نشـین  کفلهاشـان،  و  می افکَنـد  زمیـن  بـر  پشـت  بـه  را  دیگـران  کـه  مدحـی  توسـن های 

]262/2 ِمهیـار:  ]دیـوان  می لغزاَنـد. 

که از نخستین سروده های او است: همو در مدح اهل بیت؟مهع؟ قصیده ای سروده 
گرفـت، غـم مـا از یـاد بـرد. چگونـه ایـن آمـد و جـای آن عهـد  کـه بـه جـای مـا دیگـری را یـار  آن 

گرفـت؟ دیریـن 

کدام عهد عشق تازه آمد و آن عهد دیرین را از یادشان برد؟

کجا شد آن پیمان ها و آن مالمتگران ]به ناز[ که سرزنش ها را به گوش نمی گرفتند؟

آیا وعده های دروغین روزگار بودند یا خواب های شبانه که از میان رفتند؟

از آن بالنده به زیبایی خود، بپرسید: »آن اشک ها برای چه جاری بود؟«

گر چنین می کردند، چه نیک بود. گویم: »یاران! قدری مهار را بگردانید!« و ا در رامه1 

گر این کار شفایش ندهد، سرگرمش می کند. به خاطر این بیمار بازایستید؛ که ا

در غـرب وجـره2 بایسـتید تـا آن بیمـار منزلـی را در آن جا جسـت وجو کند، هرچند بـر گمراهی ما ]و 
دور شدن از راه[ بیفزاید.3

1.  مکانی است در راه بصره به مکه. بنگرید به: معجم البلدان: 18/3. )غ.(

2.  جایی میان مکه و بصره. بنگرید به: معجم البلدان: 362/5. )غ.(

3.  مرحوم مؤلف این بیت را در پانوشت به گونۀ دیگری آورده و تصحیح کرده اند. ترجمه بر این اساس صورت گرفت. )ن.(  
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گـر قـدر زیبایـی خـود را بدانـد ]و به انصاف رفتار کند[، زشـت اسـت  و از زیبارویـی سـراغ گیـرد کـه ا

کـه بخـل ورزد و خـود را به مـا ننمایاند.

از همان دور چنین دید که با هجرانش خون ارزشمند و قدیمی مرا بر  ارزش کند.

بسـا سـعایت کننـده کـه تیـر سـخن را سـخت می کشـد تـا بـدش گویـد؛ و مـن پیـش از تیـر افَکندن 

وی، نمی گـذارم تـا چنیـن کنـد.

دیده که مهر او ویرانه ای خشک است؛ پس هرچه خواهد از او سعایت کند.

او نیزۀ تیزش را بر کشید و من با زبانی چون نیزه های بلند به پاسخش برخاستم.

گر به سوی من روی آورد، با ماِه روی آورنده ای  که آن زیبارو ا کننده خوش نداشت  آن سعایت 

]چون من[ رویارو شـود.

که می بارد! خداوند شب های ما در ُغَویر را سیراب سازد از آب اول و دومی 

از بارشی که همگام با چشمانی گریان، از شوق به غویر اشک افشاَند.

گذشـــت و بازنگشـــت و از آن پـــس دیگـــر خـــواب بـــه چشـــمانم شـــیرین و  کـــه  به ویـــژه آن شـــب 

گـــوارا نیفتـــاد.

کردن بود. هنوز در رؤیا بر سر قرار خویش است، حال آن که عادتش امروز و فردا 

گـــر نمی آمـــد، چـــه شـــب  کـــه بـــا آن خـــواب و خیـــال بـــودم. و ا کوتاهـــی بـــود آن شـــب  چـــه شـــِب 

می شـــد! درازی 

کوتاه شده است. کنون از پیری  آن دامن که در شور جوانی گسترده بودم، ا

اندوه و خواستۀ جّدی، مرا از هر گونه هزل بازمی دارد.

آه و ناله ام پیکرم را چنان ]مانند سوهان[ بتراشد که سوهانش شمشیر را بخورد.

گفتـن خانـدان پیامبـر بسـی تشـویق می شـوم، چـه شـعر بـه توصیـف خوبرویـان  بـه مـدح و ثنـا 

بپـردازد و چـه بـه غـزل!

جانم فدای آن ستارگان خاموش که هدایت ابا دارد مگر از این که روشن باشند.

ک افتاده اند و بیابان را پر کرده اند و بر جهانیان نور می افشانند. و آن پیکرهای نورانی که بر خا

ک در خود جای داده، بار سـنگینی که زمین نمی توانسـت آن را بر پشـت  کشـان را دِل خا پیکر پا

خود بَکشد.
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کوه هـای برافراشـته ای بودنـد  کنـون در زمیـن فـرو1 می رونـد؛  کـه ا دریاهـای بخشـنده ای بودنـد 

کـه فـرو می افتنـد.

از آن که با ایشان به فخرورزی پردازد، بپرس که بلندی شان تا کجا فرارفته است؟

خداونـد بـا چـه کسـی بـه مباهلـۀ دشـمنانش رفـت و پیامبـر بـا کـدام کـس ]از اهـل بیـت خـود[ به 

دعـا پرداخت؟

که نازل گشت؟ که و در خانۀ  این قرآن و اعجازش بر 

که دین در آن قوام یافت، چه کس در آن، نیک آزمون بود؟ در بدر 

کـــس از همـــگان فقیه تـــر و دادگرتـــر  کـــدام  کـــس برخاســـت؟  کـــه دیگـــران خوابیدنـــد، چـــه  هنگامـــی 

بـــود؟

کـــس بـــه حقیقـــت نشســـت و قضیـــه را  کـــدام  در ماجـــرای قضـــاوت در بـــارۀ آن جنیـــن، حکـــم 
فیصلـــه داد؟2

کـه مختصـری از آن  کـه یادکـرد آن بـا تفصیـل، بـه درازا می َکشـد. همیـن  آن قـدر افتخـارات دارد 

گویـم، در اعجـاز وی کفایـت کنـد.

کافران بر حق ]خالفت[ چیره  گشتند و چیزی نمانده بود که آن را تباه سازند. سوگند که 

گـر ضمانـت خداونـد بـرای مـا در غلبـۀ3 حـق بـر باطـل نبـود، سـتیز و مخاصمـۀ آنـان مـا را بـه  ا

می افکنـد. ]مغلوبیـت[  شرمسـاری 

کـه مطـاع اسـت از دنیـا بـرود امـا پـس از  کـه پیامبـر، در حالـی  ای جماعـت؛ خـدای را! روا اسـت 

کننـد؟ کـه هنـوز غسـلش نداده انـد او را نافرمانـی  درگذشـت، در حالـی 

کرده است؟ کنیم که دین خود را بی وصی رها  کند؛ و به دروغ اّدعا  و وصیت 

گاهت می کند که ایراد کارشان چه بود. آنان به اّدعای خویش اجماع کردند؛ اّما سعد4 آ

پیامد اجماعشان این است که فرودست بر فرادست برتری یابد؛

و خالفت از اهلش ستانده شود؛ زیرا شایستگی آن به علی داده شده بود.

1. در متـــن »تفیـــض« آمـــده اّمـــا طبـــق قرائـــن و ســـیاق، »تغیـــض« درســـت بـــه نظـــر می آیـــد و ترجمـــه بـــر همیـــن اســـاس انجـــام 
شـــد. )ن.(

2.  این ماجرا یکی از موارد داوری امام؟ع؟ است.

گرفت. )ن.( 3. در متن »فی الطهور« آمده، ولی »فی الظهور« درست است و ترجمه بر همین اساس انجام 

یـــخ،  کـــه از بیعـــت بـــا ابوبکـــر ســـر بـــاززد و تـــا هنـــگام مـــرگ بـــر همیـــن شـــیوه بـــود. تار 4.  َســـْعد بـــن ُعبـــاده امیـــر خزرجیـــان بـــود 
کـــرده اســـت. گـــزارش  حـــال وی را 
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سینۀ شتراِن ظلم خویش را در میان اهل بیت خواباندند.

از نیرنگ آنان عقرب هایی به جنبش درآمدند که یکایک ایشان را از میان بردند.

آنان گمراهانی هستند که مصیبت حسین را سبب شدند و ماجراهای پیش و پس از آن را.

کردنـد؛ خـواه خونخواهـی آن شـهیدان پنهـان ]و  بنی امیـه لبـاس ننـگ آن مصیبـت را بـر تـن 

گرفتـه باشـد. فرامـوش[ شـده باشـد یـا انجـام 

کربال گشود. ای زادۀ پیامبر! همان روز سقیفه بود که راه را بر ماجرای 

غصب حّق پدر و مادرت در نظرشان نیک جلوه داد کشتن تو را.

ای سوار بر مرکبی نیرومند که چون سرعت گیرد، پنداری که باِز شکاری است.

]مرکبـی بادپـا اسـت؛ بلکـه[ بـا چهارپایـش از چهـار بـاد ]صبـا و دبـور[ شـمال و جنـوب، پیشـی 

درنوردنـد. را  بیابان هـا  بوزنـد،  چـون  کـه  بادهایـی  می  گیـرد؛ 

و چون به آسمان خیره شود، گمان رود که قصد رسیدن به آسمان را دارد.

کـی اش بـر خورشـید آسـمان چیرگـی دارد و پیکـرش ]در باریک اندامـی[ از غـزال بیابـان  و تابنا

گرفتـه اسـت. پیشـی 

می بینمت که بر پشت آن مرکب با گام های بلند یا به راهواری می تازی تا به مدینه برسی.

پس به سـالمت برس؛ و ایمنی و امان کسـی را که در راه رسـاندن حاجتی که خداوند رسـاندنش 

را مقّدر فرموده، بر من اسـت.

پیـام مـردی عاشـق را کـه رسـاندنش را بـر عهـده گرفتـی، نیـک نگهـداری کـن؛ و چون رسـیدی، 

بـرای رسـاندن آن، احمـد مرسـل را نـدا ده!

و سالمش ده و بگو: »ای پیامبر هدایت! دینت پریشان گشت و از هدف دور شد.«

رخـت از جهـان بسـتی و فراقـت مـا را از غـم سـوخت. هنگامـی کـه رفتـی، دینـت بـه تمـام و کمال 

رسیده بود.

گیرد و در آن چه تو مقّرر کردی، به پا ایستد. عموزاده ات خواست تا سّنت تو را بر عهده 

اّما آنان که حق را دگرگون ساختند، نیرنگ ورزانه در مورد او ]= علی[ به تو خیانت کردند.

تا آن جا که تیمیان به خلعت خالفت آراسته گشتند و بنی هاشم از آن محروم ماندند.

و چون دوران تیمیان سرآمد، مردم َعدی پای به این میدان کشیدند.

کار را آسان دیدند. و بنی امیه گردن افراشتند و 

کار آمد که هرگز گمان نمی رفت چنین شود؛ و البّته بر کارش آوردند. سپس زادۀ َعّفان بر 
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کـه پیشـتر سـخت و ناپایـدار بـود ]=  پـس بـر جایـگاه خالفـت اسـتقرار یافـت، و زندگانی هایـی 

زندگانـی امویـان[ نیـز بـه نـاز و نعمـت رسـید.

کـه برافروخـت، ]تمـام حقایـق[  گرداْنـد و بـا آتشـی  او حکومـت اسـالم را ]پادشـاهی و[ اردشـیری 

دیـن را سـوزاند.

کـت  گام وی را در آبشـخور هال گام بـه  پـس بـه راه افتادنـد و او ]= عثمـان[ را حرکـت دادنـد و 

انداختنـد.

گرانشان آمد. کار آمد، حق را برگرداند؛ و همین  اّما چون برادرت علی بر 

کنند[؛  کنند ]و آنان را در میان یاران او جسـت وجو  خواسـتند جرم قاتالن عثمان را بر او تحمیل 

کـه خود عهده دار آن قتل بودند. حـال آن 

بالها بر او آوردند و تو فردای قیامت خصم آن ها خواهی بود و دیگر مهلت نخواهند یافت.

ای خانـدان یاسـین! مدحـم بـرای شـما زالل گشـت و مهـرم حـالوت یافـت و قلبـم برایتـان از غیـر 

پرداخته شـد.

کار گرفته ام. مادام که زبانم در کام است، تیر زبانم را برای دشمنانتان به 

وقتـی عرصـه بـر یـاران تنـگ شـود و اقـدام عملـی ممکـن نباشـد، مـن بـا شـعرم شـکاف ها را پـر 

بـه سـوی دشـمنان روان می سـازم.[ را  می کنـم ]و تیرهـای شـعرم 

شعرهای من تیرهای شکافنده ای هستند که مایۀ مرگ دشمن می شوند.

چـرا چنیـن نکنـم؛ کـه راه نجـات را شـما بـه رویـم روشـن نمودیـد، از آن پـس کـه راه بـر مـن مبهم 

بود؟

گام نهادم. گام می سپردم و با شما در مسیر روشن حق  پیشتر در راه خطا 

از بند شرک که بر گردنم قفلی نهاده بود، رستم.

مادام که ابر حرکت کند و رعد غرش نماید و غریو برآوَرد، دوستار شمایم.

و از دشمنانتان بیزارم؛ که َبراءت اصل والیت است.

دوستار شما از کیفر نمی ترسد؛ پس شما نیز در قیامت پناه او باشید. ]دیوان ِمهیار: 48/3[

نیـز در قصیـده ای، مناقـب امیرالمؤمنیـن _ صلـوات اهلل علیـه _ و بالهایی را که از دشـمنانش 

کشیده، برشـمرده است:

گر از آنانی که در این دره و هامون راه می سپاری، از خانه ها بپرس که قلبم چه شد! ا
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ـــم  گ کســـی پیکـــرش را یافتـــه، قلبـــش را  ـــه  ک ـــده ای _ و آن چـــه می بینـــی، عجیـــب اســـت _  ـــا دی آی

کـــرده باشـــد؟

آهوان این شنزار را بگو: »عشق ُمرد و پس از شما غزل سرایی ترک و رها شد.«

صیاد از شکار شما ناامید بازگشت. برای شما دام افکنده بود؛ اّما خود به دام افتاد.

کـــه خـــون ریختـــن ایشـــان را بـــا شمشـــیر حـــرام می دانـــی! خـــدای را در نظـــر بگیـــر در مـــورد  ای 

کشـــتگان چشـــم ها!

کـــه در میـــان هـــزار مـــرد بـــود، اّمـــا آهووشـــی او را بـــه اســـارت  گوینـــد در بـــارۀ مـــردی  کنان منـــا چـــه  ســـا

گرفت؟

گلـــۀ آهـــوان، او را  ضربـــۀ نیـــزه از او در برابـــر دشـــمن دفـــاع می کـــرد؛ اّمـــا چشـــمان درشـــت و ســـیاه 

کشـــیدند. ـــه خـــون  ب

خونی حرام از برادری مسلمان در سرزمینی حرام به زمین ریخته شد. ]ای مردم عرب؛[ ای آل 

نعمان! چگونه این حالل شـمرده شد؟

گفتی: »آن که بیمار شده، اّدعای صبرش کجا رفت؟« چشم بگردان و دیوانگی مرا بازپرس!

کـه در پیشـگاهش انسـاِن  عشـقت نمایـان شـد و تـوان و بردبـاری ام را ربـود. عشـق آن اسـت 

گـردد. پرتـوان، سسـت و خـوار 

ـــا  ـــام، اّم ـــت تم ـــی اس ـــارت ماه ـــات! رخس ـــد؟ هیه ـــن نمایان ـــه م ـــبراهه را ب ـــس ش ک ـــه  ـــی چ در تاریک

ره نمی نمایـــد.

در پی جمال برآمدی و زورمندانه ریز و درشِت زیبایی و ُحسن را به ِملک خود درآوردی.

آن هـم بـا چشـمانت کـه بـه تیـغ شمشـیر، ضربـت زدن آموخـت و بـا قامتت کـه به نیزه فروشـدن 

تعلیم کرد.

کـه رو بـه سـوی آن  کنـارۀ دّره »حاجـر«1، جایـی بـرای جـوالن یافتـه  اسـت دّره ای  کـه بـر  ای آن 

نمـوده و در برابـرش قـرار دارد!

هرگاه هنگام غروب خورشید به خیمه های برافراشتۀ قبا گذر کنی،

که پیشـتازی در میدان زیبایی از آِن ماه های پشـت  به ماه های آسـمان بگو: »چهره بپوشـانید؛ 

پردۀ هودج اسـت.«

کجا شد شب های ما در خیف؛ و آیا زندگانی در آن حریم بازمی گردد، با گفتن »آیا، آیا«؟

1. »حاجر« نام جایی است میان مکه و مدینه. )ن.(
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کـــه رخـــت  کـــه صبـــح آن را برآشـــفت یـــا ســـایۀ جوانـــی  آن روزگار چیـــزی نبـــود جـــز خـــواب و خیالـــی 

بربســـت.

گرد آوَرد؛ یا پیری و شادی را. هیچ کس نتواند جوانی و توانگری را با هم 

گونـــه ام را نیـــز ســـیاه  کـــرد، موهـــای ســـپید شـــده در دو ســـوی  کـــه روزگار جوانـــی را ســـیاه  کاش آن 

می کـــرد!

کـــه دیـــدم رنـــگ مـــوی ســـرم فروپژمـــرد  گذشـــته باشـــد، مگـــر آن  کـــه ایـــام جوانـــی  گمـــان نمی کـــردم 

و ســـپیدی اش نمایـــان شـــد.

کیفر گرفت. بالیی از روزگار، اواخر زندگانی را به جرم عیش و نوش جوانی به 

ـــه انـــدرز  کنـــد؛ و پیـــری ب ـــر انســـان از آن در اندیشـــه شـــود و حـــذر  گ مـــوی ســـپید هشـــدارگر اســـت، ا

ـــر پذیرفتـــه شـــود. گ گشـــوده، ا ـــان  زب
کـــه رخـــت  کامیابی هایـــت در آن روزگاری اســـت  کـــه  ســـال های رفتـــۀ زندگـــی ات داللـــت دارد 

بربســـته اســـت.
گرداندی. که در طول زندگی بود و تو در پی شیطاِن آرزو افتاده، از آن روی  بسا عبرت ها 

فاصلۀ آرزو با مرگ چیزی نیست جز فاصله میان دست راست و چپت.
پس امروز برای فردای قیامت بکوش؛ یا سخن خیر بگو تا به عمل نیک توفیق یابی.

ـــد،  کنن ـــنگین  ـــک را س ـــال نی ـــۀ اعم کّف ـــان[  ـــا مهرش ـــر ]ب گ ـــه ا ک ـــی درآ  ـــوض خاندان ـــار ح کن ـــبکبار  س
ـــود. ـــار ش ـــت پرب ترازوی

گسستی رستگاری است. به مهر خاندان احمد دست آویز؛ که رشتۀ نا
ـــه  ـــود، ب ـــفت و بپال ـــت بس ـــه دل و جان ک ـــت  ـــی اس گوهرهای ـــدۀ  ـــه برگزی ک ـــی  ـــا و مدح های و مرثیه ه

پیشگاهشـــان فرســـت.
گیرنـــد، جایگاهشـــان محفـــوظ اســـت و  گرچـــه در دســـترس دیگـــران قـــرار  کـــه  چکامه هایـــی 

آهوان گریزپایی هستند که بند پای مسافرانند.
گشـــته،  کـــه تنهـــا نیرومندتریـــن مرکب هـــای رام  و آن قـــدر از فضیلـــت آن خانـــدان پربـــار باشـــند 

ـــد. کنن ـــل  ـــد آن را حم بتوانن
چندان که نشان های زینِت پیشانی اسبان یا آویزۀ پشت شتران گردند.

کننـــد و قهرمـــان از پـــی قهرمـــان، مرثیـــه  آن ســـروران را یکـــی از پـــی دیگـــری، افشـــای مـــدح 
خواننـــد.

ک جامگان در تاریکی ها؛ آن پناهگاه های روز بیم. همان پا
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گـــردد و زمـــان دژم و ســـخت  کـــه زمیـــن از قحـــط ســـالی تیـــره  همـــان نعمت بخشـــان در هنگامـــی 
تنـــگ باشـــد.

کـــه در میـــان فرشـــته و بشـــر بهتریـــن نمازگزاراننـــد و برتریـــن پابرهنـــگان یـــا پاپوشـــیدگانی  آنـــان 
گام نهاده انـــد. کـــه بـــر زمیـــن  هســـتند 

زیر سایبان آسمان، آنان و پدر و مادرشان شریف ترین مردمانند.
کـــه یـــاوران  نـــه در شـــمار آزادشـــدگان پـــس از فتـــح مّکه انـــد و رهیـــن نعمـــت دیگـــران؛ و نـــه آن گاه 

انـــدک شـــوند، روی برگرداننـــد.
شعارشان این است: »خدا است برتِر جهان.« و دیگران شعار دهند: »ُهبل، نامت بلند باد!«1

هیچ بتی به دست عابدانشان زینت نیافت که دل آن ها را بلغزاند و از راه به در َبرد.
ک در سرشتشان جریان یافت. ک خورا کنیزانی پلید و ناپا و نه رگ و ریشۀ 

ای سواری که شتری نجیب زیر پا داری که پشتش از گزیدن جهاز، به زخم نشسته است!
کـه پشـتش از فشـار پهلوانـش در  و چـون از درد قـدِم خویـش بنالـد، یاریگـری نیابـد، و نیـز آن گاه 

رنج باشـد.
هـر پنـج روز یـک بـار آب بنوشـد و همـان علف هـای چریـده شـده را نشـخوار کند، حـال آن که آب 

گیاهان سرسـبز. فراوان اسـت و 
گوید: »بگذار تا سـپیده دم!«  که پایان شـب به اسـتراحت نشـیند، سـوار  چون او سـوارش خواهد 

و سپس گوید: »بگذار تا نزدیک غروب!«
کـش؛ و بر واالترین  ک پا راه کـج کـن و بـه سـوی بوسـتان های نجـف رو و بـوی خوش برگیـر از خا

جـای گام بگذار!
و به بهترین وصی و برادِر برترین پیامبر سالم مرا برسان!

کـه تـو آن را ]بـر خـالف  و بـه او بگـو: »گـوش بـه فرمانـم، ای امیرالمؤمنیـن!« و ایـن لقبـی اسـت 

دیگران[بـه خـود نبسـته ای.

قریـش را چـه شـد کـه در عهـد خویـش بـا تـو خلـوص نورزیدنـد و با تو اظهار دوسـتی کردنـد و آن را 

با نیرنـگ درآمیختند؟

پـس از بـرادرت پیامبـر، از روی کینـۀ دیریـن بـا تو، خون هایی2 را که ]به زعم خـود[ از او خواهان 

بودند، از تو خواستند.

1.  اشاره دارد به سخن ابوسفیان در نبرد ُاحد: »ُهبل، نامت بلند باد!« و ُهبل نام بت معروفشان بود.

گویا »الِترات« درست باشد. )ن.(  2.  در متن »التراث« آمده، ولی 
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چگونـــه امـــر خویـــش را ســـامان دادنـــد و اجمـــاع نمودنـــد و بـــا نظـــر خویـــش وزیـــری برگزیدنـــد و تـــو 

کنـــار بـــودی؟

این در حالی بود که هیچ یک از ایشان در برتری ات تردید نداشت و ضعفی در تو نمی دید.

و هیچ منقبتی در میانشان یافت نمی شد، جز آن که اجمال و تفصیل آن، از آِن تو بود.

کـــه بـــا محّمـــد در همـــۀ دوران حیاتـــش نفـــاق ورزیدنـــد و برایـــش توطئه هـــا  چـــه شـــد ایـــن مـــردم را 

چیدنـــد؟

که قرآن در بارۀ آن ها نازل شد و ]و نفاقشان را برمال ساخت[  کردند با دل هایی  از پیامبر پیروی 

گویا بود. و قرآن به آن چه نازل شده، ناطق و 

کـه جانشـین او شـده بـود[از  او درگذشـت و، هیـچ صدایـی ]بـه اعتـراض[ بـر یـار پیامبـر ]ابوبکـر 

برنخاسـت. قریـش 

دیگری هم که به جای او نشست، از آنان شکوه نکرد و آنان را توبیخ و سرزنش ننمود.

آیا می پنداری با درگذشت پیامبر، نفاق از میانشان رخت بست و دینشان خالص گشت؟

نـه؛ سـوگند بـه خدایـی کـه او را بـا وحـی خویـش تأییـد نمـود و بـا تـو کـه چـون رکنی هسـتی کـه از 

جایـش حرکـت نمی کنـد، نیرومنـد سـاخت.

ایـن جـز از آن نبـود کـه نیت هـای کافرانه شـان گاه ناراسـت و در پیچ بود ]ماننـد زمان پیامبر و در 
فرمان بـری از او[، و گاه هماهنـگ و راسـت ]ماننـد زمان خلفـا و در فرمان بری از آنان[.

کـم بعـد از پیامبـر نشـان می دهد که دوستی شـان بـا آنان ]= حـکام[ از روی  رضایتشـان بـه کار حا
خلـوص بود.

کنند نفاق ]در زمان پیامبر[ در میانشان بود و سپس از میان رفت؛ گیرم که به دروغ اّدعا 
پـس چـرا هنگامـی کـه بـر ایشـان حکومـت یافتـی به حـاالت زمـان پیامبر برگشـتند و سـراغ همان 

کینه هـای روز نخسـت رفتنـد؟

و همه با نیرنگ به تو دست بیعت دادند؛ اّما در نهان دلی ناخالص از کینه داشتند.

که هر یک از ایشـان با احمد پیمان بسـت،  کار مانند آن بود  بیعتشـان از روی ناچاری بود. این 

سپس آن را گسست.

کار را به شورا نهاد، وقتی مرگ او را به تنگنا انداخت، چرا خالفت را از تو برگرداند؟ که  آن 

کـــه شـــما را واپـــس نهـــاد و جماعتـــی خـــاّص را بـــه بخشـــش و  آن امـــوی ]= عثمـــان[ را چـــه شـــد 

گرفـــت؟ احســـان 

و حکومت را به شیوۀ خسروان عجم برگرداند که دین فدای حفظ دولت می شود.
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کـه خـود، او را بـر تـو مقـّدم داشـته بودنـد و او  کـه او را برنتافتنـد، در حالـی  چنیـن بـود تـا آن گاه 

پذیرفـت.

پس میانشان به مساوات رفتار کردی و این بر آنان گران و سنگین افتاد.

سپس تیغ ها تیز شد؛ حفره ها کنده گشت؛ و شعله ها برافروخته شد.

ایـن بالهـا کـه بـر سـر شـما آوردنـد، مواضعـی بـود در وادی نیرنگ و خیانت که در زشـتی و ننگش 

کافی اسـت. روز جمل 

کاش می دانستم عهد آن دست ها را که در برابرت شمشیرها را تیز کردند و نیزه افکندند؛

و دست هایی که هیزم شّر برایت فراهم کردند، در روز معاد به کدام عذر تکیه کنند!

آیا فراموش کردند که دیروز دست بیعت با تو دادند که رفتارشان را با تو دگرگون نکنند؟

که بیرون آورده شد و با بیرون آوردنش،  ک دامن ]= عایشه[ را  و کاش می دانستم عذر آن زن پا

کنار رفت؛ پردۀ آویختۀ پیامبر 

تـا چیـزی ]= خـون عثمـان[ را طلـب کنـد کـه آن کار ]= خون خوهـی عثمان[ را با کمک شـخصی 

کـه ]پیشـتر[ یـاری او ]= عثمـان[ را  کسـانی  ماننـد آن زن، در جنـگ یـاری نمی رسـاندند، مگـر 

گذاشـته بودنـد. وا

کنون مّدعی خون بنی امیه شده، خود را به آن ها می بندند! ای مردان؛ شگفتا از تیمیان که ا

و از کسی خون خواهی او را می کنند، که قاتل نبود . قاتل در میان خودشان بود!
تا آن جا که آسیاب ستمشان بر ضّد خودشان چرخید و شمشیر بر سرزنش پیشی گرفت.1

و پیمان شـکنی عـذاب را بـر ایشـان محّقـق سـاخت، از آن پـس کـه چـون کنـاره گرفتنـد، چنـدی 

تأخیـر کـرده بـر سرشـان فـرود نیامـده بود.

سـپس بـه عفـو بزرگـواری پنـاه جسـتند کـه صبـر شـیوۀ رفتـاری اش بـود و با تمـام ناراستی هاشـان 

تحّملشـان می کـرد.

)خ( خویشـاوندی، مهربانـی را میـان ایشـان برانگیخـت پـس، از آتش خشـم پیروی نکرد و سـوز 

دل  را خاموش نسـاخت.

کام کشید. پس پیوند خویشاوندی گروهی را نجات داد و زنده ماندند و برخی را دم شمشیر در 

گِر گویندۀ آن ها است در روز مجادله. و برای آن ها توجیه آوردند با جدل هایی که رسوا

1.  ایـن سـخن از آِن َضّبـة بـن أّد اسـت کـه وقتـی پسـر خـود را در مـاه حـرام و در مکـه کشـت و بـه او اعتـراض کردنـد، چنیـن 
پاسـخ داد. )م.(
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کم بودند آنان که ]همانند زبیر[ راه ندامت گرفته، از آن ستیز کناره گزیدند.

کراه برگردانده شد و هجوم آورد. پس سِر نیزه را از آن برکند. پس با ا

کناره گرفت. واقعیت خبرمان می دهد که او ]= زبیر[ نه از توبه، که از ناتوانی و ضعف، 

کاری  کرد. اّما پس از فرارسـیدن مرگ دیگر  دیگری ]= َطلحه[ هم پس از فرارسـیدن مرگ توبه 

از آدمی پذیرفته نیست.

گـر بـه اّدعـای1 کسـانی کـه بـا سـند روایـت کرده انـد، به راسـتی از  )خ( و اّمـا آن زن سـوار بـر هـودج ا

دشـمنی اش دسـت کشید،

کـه زخم هایـش التیـام  کین هایـی ]در دل[؟ نبـود  گـر  کـرد، ا چـرا از دفـن فرزنـد علـی جلوگیـری 
نیافتـه بـود؟2

گذشـته و بـس  کارهـای زشتشـان از حـد  گـر چـه سـتم ها و  و اّمـا آن دو پلیـد، معاویـه و پسـرش، 

بـزرگ بـود؛

کارهایی که کردند، ابداع گر و نوآور نبودند؛ زیرا همان راه پیش را دنبال کردند. اّما در 

کـــه در ســـختی های درمی ماندنـــد و تـــو صاحـــب  گـــر بـــه تـــو حســـد ورزیدنـــد، از ایـــن روی بـــود  ا

کمـــاالت بـــودی.

همتای پیامبر و وصی او و وارث دانش وی و همنشین پیامبران تو بودی، نه آنان.
کســـی پیـــش از تـــو بـــا  ــا؛ و چـــه  گریزاننـــدۀ اژدهـ غ بریـــان و  و نیـــز همـــراه پیامبـــر در خـــوردن مـــر

گشـــته بـــود؟ اژدهایـــی هم ســـخن 
ــدر آب اول و دوم را  ــرد بـ ــه در نبـ کـ ــتری؛ و آن  ــندۀ انگشـ کفـــش، بخشـ ــو بـــودی پینه زننـــدۀ  و تـ

نوشـــاْند و تشـــنگان را ســـیراب ســـاخت.
کـــه فیصلـــه  کســـی قابـــل حـــل نبـــود، تـــو بـــودی  کـــه حکـــم آن بـــرای  و قضیـــۀ ســـخت آن جنیـــن را 

دادی.
بازگشت خورشید برای تو خبری است که عقل در آن درماَند و حیران گردد.

که در مورد پشـتیبانی از  که از خشـم تو را وانهادند؛ و نیز آنان را  پس سـرزنش نکنم حسـودان را 
تو، باسـابقه بودند، ولی سـپس لغزیدند.

گوارا بازداشته نگردد. ای ساقی حوض قیامت! کسی که هوادار تو باشد، از نوشیدن آن آب 

که با مهر به سوی تو بگردد، چیره نشود. گردنی  خ بر  و آتش دوز

1.  در متن »برغم« آمده، ولی »بزعم« درست است. )ن.(

2.  این بیت در دیوان مهیار وجود ندارد. )غ.(
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بـه خاطـر تـو بـا مردمـان دشـمنی کردم و به ایشـان اعتنا ننمـودم تا آن که جز اندکـی، با قدرت به 

عیب گویی من پرداختند.

گرفتنـد. اّمـا مـن بـه سـتایش تـو مشـغول و بـه آنـان  بـا پرداختـن بـه غیبتـم گوشـتم را بـه دنـدان 

بی توّجـه هسـتم.

خشنودی تو را با خشم همۀ مردم روی زمین سنجیدم؛ و خشنودی تو هم طراز آن گشت.

گر در عشقت دریا دو نیم شود و سپس آن دو نیم بر سرم به هم رسند، پروا نورزم. ا

پیوندم با شما دیرینه است، به خاطر پیوند شکوه آمیز سلمان با شما.

همچـون  درآمیختـه،  آن  بـا  و  اسـت  فرورفتـه  شـما  حـّب  در  و  اسـت  عمیـق  پیونـد،  آن  ریشـۀ 

مـاده. بـا شـتر  نـر  درآمیختگـی شـتر 

موّدتی دیرین و دینی نو، من را به ریسمان شما وصل کرده است.

کـــه اســـالم بـــر دین هـــای پیشـــین  کـــه از شـــاهان بودنـــد، برتـــری جســـتم؛ چنـــان  بـــا شـــما بـــر پدرانـــم 

برتـــر اســـت.

کـــه فرزندمردگـــی بـــه سراغشـــان  کنـــم بـــه ســـوی فرزنـــِد مادرانـــی  بـــرای همیـــن تیـــر ســـخنم را روان 

می آیـــد.

گردانـــده می شـــوند و بـــر  ایـــن تیرهـــای شـــکافنده از دســـتم رهـــا شـــوند و دشـــمنانتان بـــا آن دور 

ـــیند. ـــان بنش تنش

تیرهایـم بـه هـدف نشـیند؛ زیـرا آن هـا را در دفـاع از شـما افکنده ام. و چه بسـیار تیر کـه پرتابگران 

نـام آور از مـردم »ُثَعـل«1 زننـد و بـر هدف ننشـیند!2 ]دیوان ِمهیـار: 109/3[

ـم محّمد بـن محّمد بن ُنعمـان مفید )د. 413( 
ّ
همچنیـن در سـوگ شـیخ اّمـت، ابن معل

سروده است:
پـس از مرگـت دیگـر تسـلی ای بـرای آن کـه می خواهـم او را از غـم سـرگرم سـازم، نباشـد. و نیـز آن 

تسـّلی، بـر گـوش مالمـت شـده ای ]در سـوگ تـو[ دسـت نیابـد ]چـرا کـه غم تـو پایـان نپذیرد[.

مصیبتـت همـۀ قلب هـا را در انـدوه یکسـان کـرد؛ پـس دسـت  انسـان شـکیبا بر دل انسـانی اسـت 

ع بـه خـود می پیچـد ]و او را تسـلی می دهـد[. کـه از جـز

که به تیراندازی مشهور بودند.   1.  نام قبیله ای 

2.  در ایـن قصیـده بیت هایـی اسـت کـه دسـت چاپگـران مصـر در دیـوان مهیار تحریـف کرده اند. این ابیات را بـا رمز )خ( 
کرده ایم.  مشـخص 
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همـگان در انـدوه تـو یکسـان گریسـتند و مـا را معلـوم نشـد که چه کس به حقیقـت می گرید و چه 
کس ساختگی.

کـه چـرا عقل هـا در بی تابـی بـه پریشـانی افتـاده؛ و دیـدگان اشـکبار را بـه  مـا سـرزنش می کردیـم 
سـخره می گرفتیـم.

که از غم بمیرد، معذور اسـت و مالمت برای خویشـتندار و چنگ زننده به صبر  کسـی  ولی امروز 
جمیل از این غم اسـت.

مـرگ چـون غنیمـت فـرد پیـروزی در جنـگ، او را با خـود برد و هرگز با غنیمتی همانند آن از هیچ 
منزلی بازنگشته بود1.

او دست و شمشیر دین حنیف بود. پس روا است که بر این بی دست بی سالح بگریم.
کـه  کـه پی جـوی مـن بیـدار اسـت. چـرا غفلـت ورزیـد، در حالـی  چـرا بـه خـواب رفتـم، حـال آن 

دسـت تقدیـر غافـل نیسـت؟
کـه تیغ هـا بـرای مـن تیـز  کنـم؛ در حالـی  کـه از مـرگ پرهیـز  گردانـدم  از مرگ هـای خاندانـم روی 

شـده اسـت.
دنیا راز خویش را در گوشم پنهانی گفت و از گذشته برای آینده رهنمون یافتم.

دیدم که چگونه وقتی هنوز دنیا مرا نخورده بود، گوشتم در کامش این سو و آن سو می شود.
ــه  ــز چگونـ ــن نیـ ــد، مـ ــایگان می کوچنـ ــو همسـ ــّرم و نیکـ ــزار خـ ــن مرغـ ــی از ایـ ــه وقتـ کـ ــتم  و دانسـ

ــد. کوچیـ ــم  خواهـ

بر این آرزوی فریبندۀ سبک مغز که هیچ کس را به هیچ مقصدی نرسانده است، سوار نشدم.

زمام را  گرداند تا مرا قدری مهلت دهد؛ اّما از پی آن، تازیانه زند و بتازاند.

خواب و خیالی است که تاریکی آن را بیاراید؛ اّما هنگام صبح چهرۀ حقیقی اش نمایان گردد.

ـــد  ـــد، مانن ـــخ ده ـــازت را پاس ـــه نی ک ـــی  کوتاه ـــا  ـــد. اّم ـــادم می کن ـــش ش ـــمرم و درازای ـــال ها را می ش س

بلنـــد اســـت.

که پاره ای از تنم را با خود می برد! کنم، در حالی  چون روزی بگذرد، به فردا دل خوش 

چـون مرگـت دررسـد، تـو را خواهـد گرفـت، خـواه سـخت باشـی و خـواه نـرم، خـواه گـره زندگیت را 

ببنـدی و خواه بگشـایی.

دسـتی را کـه بـرای ربـودن جانمـان دراز می شـود، تفاوت نکنـد که دهان گزنده ای بـه او برخورد 

کنـد یا دهان بوسـنده ای.

گرفت. )ن.(  گویا »ثاب« درست باشد و ترجمه بر این اساس صورت  1.  در متن »ثار« آمده، ولی 
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کنـد، خـواه فقیـر و خـواه غنـی. و در ایـن میـان، تنهـا  ک را میـان همـگان یکسـان قسـمت  هـال
کـه نمی اندیشـد. اسـت  حریـص 

کشـیده شـدن در  کشـیده می شـود همچـون  بـر دشـمنانش می تـازد، ]هنـگام مـرگ[  کـه  و آن 
کـه جامـه بـر خـود پیچیـده اسـت. مانـده ای 

گر تیغ مرگ کند می شد بر کسی که زرهی از عفاف برگیرد یا به عبادت گوشه بگذراند؛ ا

یا یگانه در نیکی ها، بی شباهت به ] کسی و[ برادری. و تک در فضیلت ها و بی مانند باشد؛
کرده، به دین  که دیگران فقط دین را نیک درک  و یا در دین سـخنوری عامل باشـد، هنگامی 

عمل نمی کنند؛
گـر چنیـن می شـد، پیراسـتگی ابن  ُنعمـان او را از مـرگ می رهانـد یـا بـه سـالمت می داشـت و  آری؛ ا

از آسیب ها برکنار بود.
و جوهرۀ سالمت نزدش درمی آمد و او را به رهایی از هر درد سخت پیام می داد.

یا دسته های هدایت، تیغ مرگ را از دریای هدایت یا ماه تاباِن آن، دور می کردند.
و دستانی به یاری اش می آمدند که در حمایت صادقانه اش از کوشش راستین فرونمی نشستند؛ 

و نیز مردانی که کوتاهی نمی کردند.
کـه چـون نیـزه ای ]در دفـاع از تشـیع[ بـود، فرزنـدان ِفهـر بـا نیزه هـای تیـز و باریـک،  و از زبانـش 

دشـمنان را می راندنـد و دور می نمودنـد.
گرامـــی علـــی در پیشـــگامی بـــه ســـوی واالیی هـــای خویـــش، بـــه یـــاری ایـــن هواخـــواه  و نســـل 

خـــود، شـــتافتند.

با نیزه هایی استوار، در دستانی کشیده و ستبر همچون سینۀ شتران باد پای »مهریه«1؛

کـــه عزمـــش را بـــر هـــر حادثـــه ای چیـــره ســـازد تـــا در صـــف پیشـــاهنگان دل بـــه دریـــای  و بـــا غیرتـــی 

نبـــرد زنـــد.

ــا  گویـــا دیوانگـــی یـ کامـــل اســـت؛ اّمـــا چـــون بـــه میـــدان معرکـــه می زنـــد،  دارای عقلـــی پختـــه و 

سبکســـری بـــر او عـــارض می شـــود.

گـــرد و غبـــاِر هـــر حملـــه ای افـــق را می پوشـــاند، در برابـــر هجـــوم وی، پـــردۀ غبـــار دریـــده  کـــه  آن جـــا 

می گشـــت.

ـــۀ راحتـــش خواهـــد  کشـــیدن مای ـــی شـــیهه  ـــر می دانســـت حّت گ ـــه ا ک اســـبی رهـــوار او را برمی کشـــید 

بـــود، شـــیهه نمی کشـــید.

گونه ای شتر بسیار تندرو است، منسوب به »َمهر بن َحیدان« از مردم یمن. )ن.( ّیه« نام  1. »َمْهِر
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گر رنج گرسـنگی به سـراغش می آمـد، به جای علف بـه ]جویدِن[ لگام  اسـبی چنـدان صبـور کـه ا
قناعت می کرد!

که موهای سرش را  کس  پس شبانه روان شدند و مردان بزرگشان آن ها را فرا خواندند، چه آن 
که موهایش را رها ساخته و آویخته بود. با آمیخته زعفران در پیچیده بود و چه آن 

مردانـی کـه از هـر گونـه سسـتی دور بودنـد، ]ایـن فراخـوان[ برای سـوگواری برجوانمـردی بود که 
در سـتیز بـا دشـمنان بـر آن ها تکیه داشـت.

جان خود را در راه آن ها نهاده، برای یاری هدایت از همه چیز دست کشیده بود.
ک را به سوی آنان برساند. رشتۀ ستیز را در بارۀ آنان می کشید تا دلیل تابنا

و به استناد حّجت های کتاب خدا، امامت را برایشان آشکار سازد،
با شیوه ای روشن و خالی از شبهه و با امانت که جهل را در آن راهی نبود.

که حال  گوش دشمن به آن مشتاق می شود تا به حق بازگردد. پس بنگر  که دل و  به گونه ای 
دوستان چون است!

زنـده ای  قـوِل  از  مـرده ای  بـه  برسـانی  را  پیامـی  سـنگ ها  زیـر  می توانـی  گـر  ا پیام رسـان!  ای 
پیام رسـان،

ک سـیراب ]از رحمـت حـق[ فروشـو و از جانـب صاحـب ایـن دل سـوخته از مصیبت، به  در آن خـا
محّمـد بگو:

»پـس از تـو خصـم دشـمِن سرسـخت کیسـت؟ ]خصمـی ُکشـنده[ به سـان لقمه ای گلوگیـر که نه 
فـرو مـی رود و نـه برمی آید.

کسـی بـه جـدال خواهـد  کام خشـک شـود، چـه  گـردد و زبـان در  کـه لب هـا بـه هـم جمـع  آن گاه 
خاسـت؟

پـس از مـرگ تـو، کیسـت مـرد میدان هر مسـئلۀ سـخت و ِبکر که تنها تو می توانسـتی بـکارت را از 
آن برداری و صاحب سخن فیصله بخش باشی؟

کـه پایه هـای آن را برفراشـتی و در پاسـخ آن، قفلـش  و کیسـت بـرای حـّل مسـئلۀ مشـکل پنهـان 
گشـودی؟ را 

گشـاید، وقتـی زیورهـا  کـه زبـان بـه سـتایش  کتـب زیورهایـی می نشـاند  کسـی در صفحـات  چـه 
کتند؟ همـه سـا

از دهـان راوی و چشـم کسـی کـه چشـمش بـه حقیقت روشـن می شـود، رحمـت را بر یـاد جاودان 
تـو باقـی می نهند.
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کجـا اسـت آن دل تیـز و نکته سـنج کـه ضعـف در آن راه نداشـت؟ کجـا اسـت آن زبـان سرسـخت 
کند نمی شـد؟ کـه 

کـه هـر ضربـت قاطعـی بـا  کـه بـا آن می شـکافتی و بـه هـر جنگجویـی ضربـت مـی زدی؛  زبانـی 
شمشـیر و نیـزه نیسـت.

چه بسیار سرگشتگان که به دین خاندان محّمد پیوند دادی و دل های گمراه را هدایت کردی!
گـر آنـان را بـا  کـه ا کـه او را بـه دوسـتی اهـل بیـت، پایبنـد سـاختی؛  چـه بسـیار رهـا و سـرگردانی 

نمی شـدند. پایبنـد  نمـی دادی،  تمریـن  مالطفـت 
کـه تـو از قـول فرودسـتان ]= دشـمنان اهـل بیـت[ در حـق  خـوی تـو را بـد نمی کنـد مـالل سـخنی 

فرادسـتان ]= اهـل بیـت[ روایـت می کنـی.
گزینـش می کنـد، تـو را از جانـب اهـل بیـت، جـزای خیـر  کـه خداونـد دل هـا را امتحـان و  مـادام 

داد. خواهـد 
و روز قیامت با دستان برافراشته، علی را خواهی دید که ، از باال ]به صحنه محشر[ می نگرد.

کـه در آن زمانـی  ک خوابانـدم  ک سـپاری او کوهـی را در خـا کـه بـا خـا ک!  گرفتـه در خـا ای جـای 
دراز می پایـد، هـر چنـد پوسـیده شـود.

پیکـرت در بغـداد میـان قصرهـا قـرار دارد و شـأنش را واالتـر از آن می دانـم که در بیابان خشـک ]و 
بیرون شـهر[ دفن شـود.

گور نهند، نگران نبودم که کوهی با صخره ای پوشیده شود. پیش از آن که تو را در 
چـه کسـی تخـت شـوکتت را درهـم شکسـت و مهـار بـر بینی ات نهاد و تـو را به این جا کشـاند و تو 

رام شـدی، ای قطـع کننـدۀ همۀ رشـته ها]یی که می خواسـتند بـر تو ببندند[؟
کـه از دسـت  کـرد و آن را بـه پاره هایـی از آهـن بـدل سـاخت  ُکنـد  کسـی َدم شمشـیِر دهانـت  چـه 

صیقـل زننـده بـر زمیـن می ریـزد؟
از جامه هـای تاریـک تقیـه در حفـاظ بـودی که کسـی بـه بدخواهی آهنگ آن نمی کنـد؛ و از عقل 

و خـرد در پناهگاهـی بودی ایمن و اسـتوار.
بـه  نمی توانسـت  مراقـب  و  رصدگـر  چشـمان  کـه  داشـتی  جـای  امـن  جایگاهـی  در  فضلـت   بـا 

بیابـد[. بهانـه ای  تهمـت،   بـا  ]و  بـدوزد  چشـم  جایگاهـت 
پس از کدام رخنه یا شکاف کدام غفلت گاه، چنگ فروروندۀ مرگ بر تو درآمد؟

پیش از تو گمان نداشتم که نیرنگ هیچ شکارگری بتواند از ورای شیِر بچه دار به بیشه راه یابد.
یا دست روزگار چنان چیره گردد که در پیشانی کوه یذُبل1 چنگ اندازد.

که به سوی آن ختم می شود. 1.  کوهی است در سرزمین نجد در مسیری 
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آنان برتری را از آِن متقّدمان پیشتاز می دانستند و کاستی را در آیندگان.
ایـن سـخن از هـوای نفـس برخاسـته و قانونـی نسـخ شـده و حکمـی از سـر عـادت بـود کـه عادالنـه 

نبود.
کـه متأّخـران، گذشـتگان را ]در فضیلـت[ عقـب  چنیـن بـود تـا تـو سـر بـرزدی و همـگان دریافتنـد 

انداختند.
کـرد و صبحـم را بـه شـب تیـره بـدل  کـر  گوشـم را  خبرآورنـده صبحگاهـان خبـر مرگـت را آورد و 

سـاخت.
از صدای آن، بنیان قلبم به لرزه درآمد، چنان که پاره های گوشت در دیِگ بر آتش بجنبد.

گمـان نمی بـردم کـه روز ]مـرگ[ تـو روز مـرگ مـن اسـت، در حالـی کـه روزگاری بـا مـن در نبـرد بود؛ 
گاهـی تیـر می انداخـت و بـه خطـا می رفت.

کـــه  ــرآورد  ــرد؛ و اندوهـــی بـ کـــه ســـینۀ هدایـــت از آن آرام نگیـ کـــه ســـوزی برافروخـــت  مصیبتـــی 

زدوده نخواهـــد شـــد.

کـــه پـــس از پیامبـــر فرســـتاده شـــده، از حقـــش1  گویـــا روز مصیبـــت تـــو، روز مصیبـــت وصـــّی بـــود 

بازداشـــته شـــد.

ک تـر از آن  کننـده ندیـده؛ و هیـچ فریـاد اندوهـی دردنا گریـه  چشـمانم هیچـگاه  بیشـتر از آن روز 

کننده هـا نشـنیده. گریـه 

بر کنار جنازه ات چنان گرد آمدند که شتران بر کنارۀ آبگاهی جمع شوند.

و چنان فراوان اشـک2 ریختند که اشکشـان خشـک شـد؛ گویی که مادِر اسـالم پیش از تو عزادار 

نگشته بود!

گلسـتان شـده و تربت قدم ها  ک به سـبب تو  که خا که آن  پشـت سـرت راه می سـپارند، در حالی  

در آن جا، سرمۀ چشم ها گشته است.

کـه بـه  گاه و بیـگاه بـود و فرصتـم ]از وصـل تـو[ فرصـت کسـی بـود  گـر پیشـتر بهـره ام از دیـدار تـو  ا

مایـه ای انـدک دسـت می یابـد،

پـس مـن مهـرم را بـه تـو در حالـی کـه مـرده ای، عطـا می کنـم، مانند تالش کسـی که توبه کـرده و 

از گناهش با پشـیمانی برگشـته اسـت.

گر اشک چشمم بر تو پایان یابد، زبان من با قافیه های شعرم بر تو می گرید. ا

1. در متن »عن حتفه« آمده، ولی »عن حّقه« درست است. )ن.(

2.  در متن، »الدمع الغریب« آمده، ولی ظاهرًا »الدمع الغزیر« صحیح است. )ن.(
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کـه دردمنـدی بـه دنبـال خیرخواهـی اسـت و آرامـش می طلبـد و چـون مالمت گـران رو  آن گاه 

می گردانـد ] کـه چـرا بـه فریـادش نمی رسـند[،

آرامش در اندوه تو، آبی اسـت که در عین تشـنگی از آن نمی نوشـم و آتشـی اسـت که از آن گرمی 

نگیرم.

* * *

ک ها را زیر و رو می کنند. قطرات رقصندۀ باران بر ریگ های بیابان نقش می بندند و خا

که باد شمال آن را از هم ندرد؛ دست باد جنوب از ابرها رواندازی بادوام ساخته 

که از اطرافش باران می ریزد و صدای رعد پیرامون آن، مانند صدای شتران  آن ابرهای ریزانی 

نر شنیده می شود.

کت را با آبی جاری و ریزان پیوسته خشنود کند که تشنگی ات را سیراب سازد؛ خا

کـه بسـاط خویـش را در صحرایـی خـّرم و سرسـبز بـر زمیـن  کـه زائـران قبـرت بیننـد  تـا آن جـا 

نهاده انـد.

کوتاهی و سسـتی ورزد، من با اشـکی روان به یاری  آن ابر برخواهم خاسـت.  و هرگاه مژگان ابر، 

]دیـوان ِمهیار: 103/3[

261/4





39. سید مرتضی

39. سرور ما، سید مرتضی )ز. 355؛ د.436(

که دور شـده اند، نهایت  کنون  گر فراق با شـتاب به سـویش نمی آمد، سرگشـتۀ عشـق می شـد. ا ا

کاری کـه می توانـد بکند آن اسـت کـه کوتاه بیاید.

آیـا هـرگاه همـدم، مـا را بـه هـراس می انـدازد، اشـک های چشـمی می بـارد کـه کـم نبـود تـا فـراوان 

گردد؟

سـوز فـراق، اشـتیاقی برانگیختـه کـه پیشـتر شـعله نکشـیده بـود و چشـم را بـه اشـکی نشـانده که 

پیشـتر جـاری نبود.

که سـزاوار اسـت مثل این  که شـرم پنهانش می دارد؛ و سـوزی اسـت نهان  عشـقی در دل نهفته 

عشق، آشـکار شود.

آن مرکب هـا کجاینـد؟ آن چـه آن هـا ]بـا بـردن یـار[ از دسـت مـن سـتاندند، شـکیب نبـود ] کـه مـرا 

شـکیب نمانـده بـود[، بلکـه شـکیب ورزی ام بـود.

خ را به ما نمایاندند. ندای فراق را لّبیک گفتند و میان هودج های سپید، مرگی سر

گویا ماه ها از ما دور بودند. کرد،  چون فراق ساعتی از ما دورشان 

که دور شـدند، مهرشـان دریا  که آن روز  گرفتند؛ حال آن  کنار آبگاهی کوچک در دشـت منزل  بر 

کرد. دریا اشـک از چشـمان ما جاری 

گرفتند و در دل ما از عشق خود، سنگالخ ها بر جای نهادند. کناره  از راه های سخت 

کرده است. که یاد آنان درونش را لبریز  و اّما آرام و قراْر دیگر به قلب ما راه نیابد، 

بـه دنبـال آرامـش گشـتم و آن را نیافتـم. هـر کـه راهـی را بـه سـوی مقصـد بجویـد و نیابد، سـزاوار 

عذرپذیری اسـت.
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کـه در خـواب بـه مـا نیکـی می کنـد و بـه دیدارمـان می آیـد و در  خوشـامد بـاد خیـال آن نـگاری 

بیداری دیدارش را از ما دریغ می دارد.

گـر فاصلـۀ درون شـدن و برون شـدن وی بسـیار بود  چـه دیـداری کـه مـا از آن در خوشـی بودیـم،  ا

]و زمانـی دراز نـزد مـا می ماْند[!

از موی سپید پیری نگران شد. به راستی جوانی به کمال رسید و شکوفه داد.

گر عمـرش دراز گـردد، ناچار  گـر پیـری را خـوش نـداری، بـدان کـه آبشـخوری اسـت که جـوان ا و ا

بدان درون شـود. 

ک آن را خواهد پوشاند. گر پیری به سراغش نیاید، خا موی پس از سیاهی، سپید گردد و ا

کـــه پـــرآب اســـت، تـــو را  ای روزگار جوانـــی! همـــواره بـــر تـــو درود بـــاد و بارانـــی ریزنـــده تـــا زمانـــی 

ســـیراب ســـازد!

گیرت، دامن کشیدم و درخت زندگانی ام سبز و خّرم بود. دیرگاهی در سایۀ فرا

کـــه غـــزاالن چـــون نگاهشـــان بـــه مـــن می افتـــاد، از روی عشـــق و شـــیفتگی بـــه مـــن  همـــان روزهـــا 

خیره می شدند و چون شب می شد، خیال دِر سرایم را می کوفت.

کـــه می پنـــداری بـــادۀ صبحگاهـــی نوشـــیده، امـــا  ـــا یـــاری رنجـــور و بی قـــرار بـــر پـــاالن شـــتر  همـــراه ب

جـــاِم شـــب روی را سرکشـــیده اســـت.

ـــد و چـــون عـــزم اســـتوار در جانـــش جـــاری شـــود،  ـــای نیرنـــگ را بلغزان کـــه صخـــره اش پ ـــی  قهرمان

گیـــرد. چـــون پلنـــگ خشـــم 

گفت وگـــوی  ــار  ــا مزمـ ــه در بیهودگـــی بـ کـ کنـــی، از نی لبکـــی  ــارۀ او پرســـش  ــر می خواهـــی در بـ گـ ا

ــرس! ــد، نپـ ــقانه می کنـ عاشـ

بلکه در بارۀ او از اسبان تیز تیکی بپرس که بتازند و سرها را بزنند یا زره ها را لگدمال کنند؛

کننـد و در نفـس  کـه َدم شمشـیر را از خـون پذیرایـی  کـه سالح پوشـانی را بـر پشـت دارنـد  اسـبانی 

بـاد، غبـار انگیزند.

کی برای ما بر جای نهادند. همان قوم من که چون راه هدایت تیره شد، طریق دین را به تابنا

زیده برگذشتند.
ُ

گ بر شرف کهن چیره گشتند و از آن به شرافت های نو و 

ک افکند؛ چه بسیار در میانشان شیری خروشنده که هرگاه خواهد، شیران هژبر را به خا
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و خشـمگین بـه سـان پلنـگ کـه چون جنگ او را بـه خود فراخواَند، با چهـره ای خندان و خوش 

به سـویش رود؛

کنند؛ و دیرزمانی  و دیگری چنان دسـت به عطا گشـاید که مالمتگران زبان به سـرزنش وی باز 

در جایگاه واالیی،  سـزاوار سپاس است؛

و یکـی در صـدر مجلـس بـزرگان نشـانده می شـود، چنانکـه گمـان می کنـی روز خطابـه اسـت و بـر 

منبـر فراز گشـته اسـت؛

ک. زیبایی سیرت را با جمال صورت به هم آمیختند و ظاهر ستوده را با سیرت پا

ک آلوده ساخت. از ایشان در بارۀ بدر و ُاحد بپرس و آن روز نبردی که پیشانی گمراهان را خا

گرفتند؛ که در خیبر بار مصیبتی سخت را از اسالم بر دوش  پاداش نیک از آِن دلیرانی باد 

چون طوفان به شوکت یهودیان تاختند و دل هاشان را به سوز و حسرت نشاندند؛

کاری زدند و از الم و َمیسـر ] که از آلت های قمار بودند[ را از دستشـان  بر پهلوانانشـان ضربه های 

گرفتند؛
ـــش  ـــوان از آن آت ـــه نت ک ـــت  ـــری اس ـــب اخگ ـــه صاح ک ـــت  ـــب« تاخ ـــوی »مرح ـــه س ـــردی ب و جوانم

برگرفـــت1 و دلیـــری اش را تخمیـــن نتـــوان زد؛
گویـــد، ســـخنش تصدیـــق شـــود،  ]ضربتـــش[ چـــون اندامـــی را بُبـــرد، جـــدا ســـازد؛ و چـــون ســـخن 

کنـــد. ک دلـــی  کنـــد، بـــا پـــا کاری  و چـــون قصـــد 
ـــی زرد او را  ـــا رنگ ـــرگ، ب ـــی م گوی ـــود.  ـــتانش زرد ب ـــه انگش ک ـــی  ـــد، در حال ـــم پیچی ـــس او را دره پ

آغشـــته ســـاخته اســـت.
کـــه روزگاری بـــر بلنـــدای قّله هـــا و چکادهـــا  عقـــاب الشـــۀ »مرحـــب« را بـــه هـــوا بـــرد؛ همـــان تنـــی 

گرفتـــه بـــود. جـــای 
گاهی بخشـــی  گـــر ســـتمگران را ایـــن آ کـــرده بـــود، البّتـــه ا و اّمـــا رســـول خـــدا والیـــت او را آشـــکار 

ســـودی مـــی داد؛

کنـون  کـه تـا  کـرد ]و سـتود[ آن سـان  کنایـه؛ و نامـش را بلنـد  و بـه صراحـت سـخن رانـد و نـه بـه 

چنیـن نکـرده بـود؛ و عـذری باقـی ننهاد؛

گردن هاشـان را بـه سـوی او برگردانـد ]و تسـلیم وی سـاخت[ و او را بـه عنـواِن َعَلـم و نشـانۀ  و 

هدایـت بـر َدِر نجـات برنشـاند.

کسی نمی شود. )ن.(  گردد و نیز حضرتش مغلوب  کسی نمی تواند به ساحت آن حضرت نزدیک  که  کنایه از آن   .1
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ک  کرد؛ وبرخـی را به هال کـه دل هاشـان آرام و سـالم ]و بی کینـه[ بـود، شـاد  روز غدیـر گروهـی را 

انداخت؛

کینه هاشان بر او به جوش آمد و نفس فروبردند و در دل ناله برآوردند.

گرفتند و او به بیابان زد! که شترت به زیر پا در رقص است و غم ها او را در بر  ای سواری 

کـه فروآمـده؛ پـس بـا فروآمـدن آن  کـه در آن کوهـی جای گرفتـه اسـت  بـه نجـف اقامـت گزیـن؛ 

کـوه، زمیـن هموار گشـته اسـت.

کنار رفت و بینا شد. که حجاب صبح برایش  و از سوی عاشقی بر او سالم فرست؛ عاشقی 

ک روم. ک را سرای خود می ساختم تا همان جا به خا گر می توانستم، آن قبرهای تابنا ا

که آغازگِر آن اسـت.  د نخسـت دیوان سـرایندۀ آن ]479/1[ برگرفتیم 
ّ
این قصیده را از مجل

کـه نسـخه ای از  دیـوان او بـه ترتیـِب سـال های سـرایش اشـعار، در شـش بخـش تدویـن گشـته 
که بر خوِد علم الهدی سـید مرتضی خوانده شـده اسـت. ابن شهرآشـوب  آن در دسـت اسـت 
کـه سـرور مـا، سـید مرتضـی، در بـارۀ عیـد  ابیاتـی را یـاد نمـوده  ]مناقـب آل ابی طالـب: 51/3[ 

غدیر سروده است. بنگرید به: مناقب آل أبی طالب )32/3(�

شاعر
ی سـید مرتضـی علـم الهـدی ذوالمجدیـن ابوالقاسـم علـی بن الحسـین بن موسـی بن  و

محّمـد بـن موسـی بـن ابراهیـم بن االمام موسـی الکاظم؟ع؟ اسـت.

کـه در تعییـن حـّد و مـرز ایـن سـید بزرگـوار درماَنـد،  قلـم را نتـوان سـرزنش نمـود، آن گاه 

گفتـن در بـارۀ  گاه سـخن  کـه بـه  کـرد آن دم  کـه خطیـب زبـان آور را سـرزنش نتـوان  همـان سـان 

واالپایگـی وی بـه لکنـت افتـد؛ زیـرا قلمـرو فضیلـت او در یـک سـمت و سـوی منحصر نیسـت 

و افتخارهایـش بـه شـمارش درنیایـد تـا بلیـِغ زبـان آور در پـی دسـتیابی بـه آن برآیـد و نویسـندۀ 

گویـد.  شیواسـخن بـه دنبـال آشکارسـازی آن باشـد یـا خطیـب فصیح گفتـار در بـارۀ آن سـخن 

پـس بـه هـر کرسـی فضیلـت کـه روی کنـی، او را در آن جایگاهـی اسـت بلنـد؛ و بـه هـر بلنـدا که 

کنـد، او را در آن جـای نشسـتن گاهی1 اسـت دسـت نیافتنی. او اسـت پیشـوای  گـذر  خیالـت 

1. در متن »مرتبع« آمده، ولی »مترّبع« صحیح باشد. )ن.( 
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کالم؛ نابغـۀ شـعر؛ روایتگـر برجسـتۀ حدیـث؛ قهرمـان  فقـه؛ پایه گـذار اصـول فقـه؛ اسـتاد دانـش 

مناظـره؛ سرمشـق دانـش لغـت؛ اسـوۀ همـۀ دانش هـای ادب عـرب؛ مرجع تفسـیر کتـاب گرامی 

کـه وی سـرآمد و خبـرۀ آن اسـت. کالم: هیـچ فضیلتـی نیابـی جـز آن  خداونـد؛ و در یـک 

گیـن  ک؛ شـرافت خانوادگـی نورانـی؛ پیونـد عطرآ بـه همـۀ این هـا بیفزاییـد: نسـب تابنـا

ی در  م و
ّ
خویشـاوندی بـا پیامبـر؛ افتخارهـای درخشـان علوی؛ تا برسـد به: خدمت های مسـل

کـه یـاد سـتودنی و عظمت  استوارسـازی تشـیع و تالش هـای درخـوِر شـکرش نـزد همـۀ امامیـه 

و  کتاب هـا  فضیلت هـا،  ایـن  جملـۀ  از  و  نهـاده؛  یـادگار  بـه  همـواره  ی  و بـرای  را  جـاودان 

که با قلم اسـتوار خویش نگاشـته و برجسـتگان دین در نسـل ها و عصرها  رسـاله هایی اسـت 

یم: کنون فهرست این آثار را می آور از آن بهره برده اند. ا

2. الملّخص _ در اصول دین _ 1. الّشافی _ در امامت _  

4. جمل العلم و العمل خیرة _ در اصول دین _ 
ّ

3. الذ

6. تکملة الغرر 5. الغرر و الّدرر   

8. الخالف _ در فقه _ 7. المقنع فی الغیبة   

10. الحلبیة األولی 9. الّناصریه _ در فقه _  

12. المسائل الجرجانیه 11. الحلبیة األخیره  

یه 14. المسائل الصباو 13. المسائل الّطوسیه  

یه 16. المسائل الّسالر 15. المسائل الّتّبانیات1  

یه 18. المسائل الّراز 17. مسائل فی عّدة آیات  

یه 20. المسائل الّصیداو 19. المسائل الکالمیه  

کتاب البرق  .22 21. الّدیلمیة _ در فقه _  

24. الّشیب و الّشباب 23. طیف الخیال  

26. المصباح _ در فقه _ 25. المقمصه   

که 66 مسأله در َده فصل هستند، شیخ ابوعبداهلل محّمد بن عبدالملک تّبان )د. 419( از وی پرسید. 1. این مسائل را 
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یعة _ در اصول فقه _ ر
ّ

28. الذ 27. نصر الّروایه   

30. تنزیه األنبیاء 29. شرح بائیة الِحْمیری  

32. المحکم و المتشابه 31. إبطال القول بالعدد  

ی غسل اإلمام
ّ
34. متول 33. الّنجوم و المنّجمون  

36. أحکام أهل اآلخرة 35. األصول اإلعتقادیه  

38. الوجیزة فی الغیبه 37. معنی العصمه  

40. طبیعة المسلمین 39. تقریب األصول  

42. رسالة فی اإلراده 41. رسالة فی علم اهلل  

44. رسالة فی الّتوبه 43. نیز: رسالة فی اإلراده  

46. رسالة فی المتعه کید   45. رسالة فی الّتأ

48. طرق اإلستدالل 47. دلیل الخطاب  

50. شرح یکی از قصائد خویش کتاب الوعید    .49

52. مفردات فی أصول الفقه 51. الحدود و الحقائق  

54. الموصلیة الّثانیه )9 مسأله( 53. الموصلیه )3 مسأله(  

56. المسائل الّطرابلسیة األولی 55. الموصلیة الّثالثه )109 مسأله( 

58. مسائل میافارقین )65 مسأله( 57. الّطرابلسیة األخیره )13 مسأله(1 

60. المسائل المحّمدیات )5 مسأله( یه )14 مسأله(  59. المسائل الّراز

62. المسائل المصریـة األولی )5 مسأله( 61. المسائل البادرات )24 مسأله( 

64. المسائل الّرملیات )7 مسأله( 63. المصریات الّثانیه  
66. المسائل الّرّسیة األولی2 65. مسائل فی فنون شّتی )حدود 100 مسأله( 

68. اإلنتصار فیما انفردت به اإلمامیه 67. المسائل الّرّسیة الّثانیه 

70. النقض علی ابن جّنی فی الحکایة و المحکی ئکه  69. تفضیل األنبیاء علی المال

72. الّصرفة فی بیان إعجاز القرآن 71. دیوان شعر شامل بیش از 20000 بیت 

ی پرسید. 1. این مسائل را شیخ ابوالفضل ابراهیم بن حسن ابانی از و

مه ابوالحسین حسین بن محّمد بن ناصر حسینی رّسی از وی پرسید.
ّ

که عال 2. شامل 28 مسأله 
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74. نقض مقالۀ ابن  َعدی فیما الیتناهی 73. الّرسالة الباهرة فی العترة الّطاهره 

75. جواب المالحدة فی ِقَدم العالم

گردآمدۀ ابو رشید _ کتاب األعراض _  76.  تمام بخِش 

78. إنقاذ البشر من القضاء و القدر 77. نکاح امیرالمؤمنین ابنته من عمر 

80 . تفسیر سورۀ حمد و بخشی از سورۀ بقره 79. الّرّد علی أصحاب العدد فی شهر رمضان 

81 . الّرّد علی ابن  َعدی فی حدوث األجسام

82 � تفسـیر ایـن سـخن خـدای تعالـی: »بگـو: ›بیاییـد آن چـه را پروردگارتـان بـر شـما حـرام کـرده، 

]انعـام/151[ بخوانم‹.« 

83 � کتاب الّثمانین1

»و هرآینـه  قـرار داده اسـت:  را مستمسـک  آیـه  ایـن  کـه  کسـی  پاسـخ  گفتـاری در   .  84

]اسـراء/70[ آنـان را در خشـکی و دریـا بـه مرکـب برنشـاندیم.«  گرامـی داشـتیم و  فرزنـدان آدم را 

کارهـای نیـک و شایسـته  کـه ایمـان آورده و  85 . تفسـیر ایـن سـخن خـدای تعالـی: »بـر کسـانی 
گناهـی نیسـت در آن چـه ]پیـش از حکـم تحریـم[ خورده انـد.« ]مائـده/93[ کرده انـد، 

که ابن جّنی بر ضّد آن ها سخنی دارد. 86 . پژوهش در ابیاتی از متنّبی 

سخنان ستایش آمیز در بارۀ وی

ی، در آن بـه  کـه هیـچ کـس در روزگار و »ابوالقاسـم مرتضـی بـه پایـه ای از دانش هـا رسـید 

ـم و شـاعر و ادیـب بـود و در دانـش و دیـن و 
ّ
او نزدیـک نشـد؛ و فـراوان حدیـث آموخـت و متکل

دنیـا جایگاهـی بـزرگ داشـت.«  الفهرسـت، نجاشـی: ص 192 ]ص270[�

»ابوالقاسـم نقیب الّنقباء ]= رئیِس سـران[، فقیه بسـیار اندیشـه مند و تألیف گر، بازماندۀ 

که او را شیواگفتار و بس تیزهوش یافتم.« ]المجدی فی أنساب  دانشوران و یگانۀ فاضالن است 

الّطالبیین تألیف عمری: ص125[

که در المستدرک )516/3( آمده، قاضی تنوخی از این اثر نام برده است. 1. چنان 
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»مرتضـی در دانش هـای فـراوان، یگانـه اسـت و همـگان بـر فضیلتـش اّتفـاق نظـر دارنـد. 

در دانش هـا پیشـگام اسـت، همچـون کالم و فقـه و اصـول فقـه و ادب و نحـو و شـعر و معانـی 

گـون  گونا بـه مسـأله های مـردم مناطـق  فـراوان دارد و  کتاب هـای  شـعر و لغـت و جـز آن هـا. 

کـه فهرسـت معروفـش دربردارنـدۀ آن هـا اسـت.« )الفهرسـت شـیخ: ص99؛  گفتـه  بسـیار پاسـخ 

مه: ص46 ]ص95[(
ّ

خالصة األقوال فی معرفة الرجال تألیف عال

ـــم و فقیـــه 
ّ
ی در ادب و فضـــل، ســـرآمد روزگار خویـــش و متکل گویـــد: »و شـــیخ در الّرجـــال 

ـــد!« گرداَن ـــد عمـــرش را دراز  و جامـــِع همـــۀ دانش هـــا اســـت. خداون

گفتـــه اســـت: »در ایـــن روزگار، در بغـــداد،  َثعاِلبـــی )تتّمـــۀ یتیمـــة الّدهـــر: 53/1 ]69/5[( 

ی  کرامـــت، بـــه و یاســـت در بزرگـــی و شـــرافت و دانـــش و ادب و فضیلـــت و  ســـرآمدی و ر

رســـید و شـــعری در نهایـــِت نیکویـــی دارد.«

کالم و ادب و  ـــکان ]313/3[ آمـــده اســـت: »پیشـــوای دانـــش 
ّ
در وفیـــات األعیـــاِن ابن خل

گفتـــار و اعتقـــادی در اصـــول دیـــن داشـــت.  شـــعر بـــود و آثـــاری بـــر پایـــۀ مذهـــب شـــیعه و 

ـــراق  ـــوایان ع ـــوای پیش ـــید، پیش ـــن س ـــت: ›ای ـــه اس گفت ـــوده و  ـــاد نم ـــرة از او ی خی
ّ

ـــام در الذ ابن بّس

ـــش  ـــته، بزرگان ـــاه جس ی پن ـــه و ـــار ب ـــوران آن دی ـــود و دانش ـــا ب ـــاق نظره ـــالف و اّتف ـــای اخت در فض

ـــاِی  ـــگان و خودی ه ـــود و غریب ـــراق ب ـــدارس ع ـــه م ـــورد توّج ـــرۀ م ـــد. چه ـــش فرامی گرفتن از او دان

کـــه اخبارشـــان همـــه ســـو رواج یافتـــه و  کســـان بـــود  گـــرد می آمدنـــد. از آن  مـــدارس نـــزد او 

ــدا،  ــان در راه خـ ــا و آثارشـ ــده و افتخارهـ ــناخته شـ ــان شـ ــطۀ شخصیتشـ ــه واسـ ــان بـ اشعارشـ

گرفتـــه اســـت. ایـــن افـــزون بـــر تألیف هایـــش در زمینـــۀ دیـــن و  مـــورد ســـتایش مـــردم قـــرار 

ی شـــاخه ای از آن تنـــه و  گواهـــی می دهـــد و کـــه  نوشـــته هایش در بـــارۀ احـــکام اســـالمی بـــود 

همـــان خانـــدان بزرگـــوار اســـت. نکته هـــای دلنشـــین و فضیلت هـــای ایـــن ســـید فـــراوان 

است.‹

ابوالحسـن علـی بـن احمـد بـن علـی بـن سـلک  کـه  خطیـب تبریـزی حکایـت نمـوده 
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یـد  کتـاب َجمَهـرة اللغـة تألیـف ابن ُدَر فالـی1 ادیـب، نسـخه ای در نهایـت زیبایـی و نیکویـی از 

کـه آن را بفروشـد؛ پـس آن را بفروخت و سـید مرتضی به بهای  کـرد  داشـت. احتیـاج ناچـارش 

که  ی خرید. چون آن را ورق زد، بیت هایی به خّط همان ابوالحسـن  شـصت دینار آن را از و

کتـاب را فروختـه بـود، دیـد؛ و آن بیت هـا چنیـن بـود:

کنـون آن را فروختـم. از ایـن پـس انـدوه و نالـه ای  کتـاب مأنـوس بـودم و ا بیسـت سـال بـا ایـن 

دیرپـا خواهم داشـت.

کـه ایـن  گمـان نداشـتم  کـه بـرای همیشـه در زنـدان بمانـم،  گـر وام هایـم سـبب می شـد  حّتـی ا

کتـاب را بفروشـم.

اّما به سبب ناتوانی و فقر و کودکانی که بر آن ها اشکم جاری می شود، به فروش آن تن دادم.

گویم: که اختیار اشک روانم را ندارم، با دلی سوخته و اندوهگین  در حالی 

بخـل  آنـان  بـه  کـه  صاحبشـان  خانـۀ  از  را  خوبـروی  کنیـزان  فقـر،  و  نیـاز  گاه  اّم  ماِلـک!  »ای 

می کشـد.« بیـرون  دارد[،  دوستشـان  بسـی  ]و  مـی ورزد 

ی بازنگرفـت؛ خـدای  ی بازگرداْنـد و شـصت دینـار را نیـز از و پـس سـید آن نسـخه را بـه و

تعالـی او را رحمـت کنـاد!«

سـید ابن زهره )غایة اإلختصار ]ص76[( گفته اسـت: »علم الهدی، فقیه بس اندیشـه مند، 

ـم دوراندیش، و شـاعر نیکوپـرداز بود که 
ّ
سـرور و پیشـوای شـیعه، فقیـه اهـل بیت، دانشـور متکل

در پنهان احسـان می نمود و صدقه می داد و دسـتگیری می کرد و این ها پس از مرگش دانسـته 

بـرادری در شـرافت و  بـود و هیـچ دو  بـرادرش بیشـتر  از  کنـاد! سـّنش  شـد؛ خدایـش رحمـت 

فضیلت و نجابت و شکوه و ریاست و دوستی ورزیدن و محّبت نمودن به یکدیگر، همچون 

ایـن دو دیـده نشـده اند. چـون رضـی درگذشـت، مرتضـی بـر وی نمـاز نگـزاْرد؛ زیـرا دیـدن پیکـر 

بی جانـش را تـوان نداشـت و در انـدوه وی غـرق گشـته بـود. مرتضـی 50000 دینـار پـس از خـود بـر 

کی که باقی گذاشت، بیش از این بود. جای نهاد و ارزش ظرف ها و فرش ها و امال

که ناحیه ای است در خوزستان، نزدیک به ایذه. 1. منسوب به فاله 
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کـه سـید  کسـی سـوگند خـوَرد  گـر  ا کـه  نقـل شـده  َمْقِبـل  بـن  عّزالّدیـن احمـد  از شـیخ 

مرتضـی بیـش از همـۀ مـردم عـرب، بـه ادبیـات و لغـت عـرب دانا بوده، نـزد من گناهـی نکرده 

کـه یکـی از اسـتادان ادبیـات در مصـر گفتـه اسـت: ›بـه خـدا سـوگند! من از  اسـت. شـنیده ام 

کتاب هـای  کتـاب سـیبویه و دیگـر  کـه آن هـا را در  یافتـه ام  کتـاب الغـرر و الـّدرر نکته هایـی در

نـام می ُبـرد، می گفـت:  او  از  گاه در درس خویـش،  نحـو ندیـده ام.‹ نصیرالّدیـن طوسـی هـر 

ی نمـوده،  کـه حضـور داشـتند، رو بـه قاضیـان و مدّرسـانی  ›صلـوات اهلل علیـه.‹ و سـپس 

می گفت: ›چگونه بر سید مرتضی صلوات فرستاده نشود؟‹«

ی  در ُعْمـدة الّطالـب فـی أنسـاب آل ابی طالـب )ص181 ]ص205[( آمـده اسـت: »جایـگاه و

کالم امامیـه  کالم و حدیـث و لغـت و ادب و جـز این هـا، واال؛ و در فقـه و  در دانـش فقـه و 

پیشـگام، و مدافـع باورهـا و اعتقـادات ایشـان بـود.«

در ُدمیـة القصـر )ص75 ]299/1[( می خوانیـم: »او و بـرادرش دو ثمـرۀ درخـت سایه گسـتر 

یاسـت بودند. چون ادب رضی با دانش مرتضی مقایسـه شـود،  سـیادت، و دو ماه در فلک ر

همچـون نقـش و آرایـه ای بـر پشـت شمشـیِر از نیـام برآمده اسـت.«

کسـی  گویـد: ›او نخسـت  در لسـان المیـزان )223/4 ]257/4[( آمـده اسـت: »ابن ابی طـی 

گفته انـد هنـوز  کـرد.  کـه خانـۀ خویـش را سـرای دانـش نمـود و آن را بـرای مناظـره تعییـن  بـود 

یاسـت دنیایـی، دانـش و عمـل فـراوان  یاسـت یافـت و افـزون بـر ر کـه ر بیسـت سـال نداشـت 

یـد و هیـچ  داشـت و بـر تـالوت قـرآن و عبـادت شـبانگاهی و آموختـن دانـش، مراقبـت می ورز

چیـز را بـر دانـش ترجیـح نمـی داد و افـزون بـر ایـن همـه، زبانـی رسـا و شـیوا داشـت.‹«

نیـز در لسـان المیـزان، از شـیخ ابواسـحاق شـیرازی نقـل شـده اسـت: »سـید مرتضـی دلی 

اسـتوار داشـت و بـا زبـان معرفـت سـخن می گفـت و چنـان راسـت و درسـت، سـخن می راْنـد 

گویـی تیـر از کمـان بیـرون می شـود و بـر هـدف می نشـیند؛ و آن چـه بـر هـدف ننشـیند، نیـز  کـه 

کنـد: نیمه جـان 
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هرگاه مردم آیین سـخنوری را برمی نهادند، می دیدم که او یک سـو اسـت و همۀ مردمان سـوی 

دیگر.«

گویـد: »سـید مرتضـی یگانـۀ روزگار خویـش  سـید شـیرازی )الّدرجـات الّرفیعـه ]ص459[( 

کرامت و جز این ها بود.« کالم و حدیث و شعر و خطابه و مقام و  در فضل و دانش و فقه و 

ی رئیـس خانـدان ابوطالـب، بزرگ  هـب )256/3 ]168/5[( آمـده اسـت: »و
ّ

در شـذرات الذ

و بالغـت، دارای  و شـعر  کالم  و  رئیسشـان در عـراق، پیشـوا در مباحـث تشـیع  و  شـیعیان 

گون بود.« گونا کارشناس در دانش های  تألیف های فراوان، و 

خواننـدگان هماننـد ایـن سـخنان را ال بـه الی کتاب هـا و فرهنگ نامه ها بسـیار می یابند؛ 

از جمله:

یخ بغداد )402/11( _ تار

_ المنتظم )120/8 ]294/15[(

دباء )173/5 ]146/13[(
ُ
_ معجم األ

مه )ص46 ]ص94[(
ّ

_ خالصة األقوال فی معرفة الرجال تألیف عال

_ رجال ابن داوود ]ص136[

_ أنساب ابو َنصر بخاری

_ میزان اإلعتدال )223/2 ]124/3[(

_ غایة اإلختصار ابن زهره ]ص76[

یِخ ابن اثیر )181/9 ]126/6[( _ الکامل فی التار

کثیر )53/12 ]67/12[( _ البدایة و النهایه تألیف ابن 

_ مرآة الجنان )55/3(

_ لسان المیزان )141/5 ]256/4[(

_ ُبغیة الُوعاة )ص335 ]162/2[(

_ إتحاف الوری بأخبار أّم القری ]426/2[
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_ صحاح األخبار )ص61(

_ جامع األقوال فی معرفة الّرجال

_ مجالس المؤمنین )ص209 ]500/1[(

_ رجال ابن ابی جامع

_ تحفة األزهار ابن شدقم

_ »اجازۀ بزرِگ« سماهیجی ]برای شیخ یاسین[

_ إتقان المقال )ص93(

یاض العلماء میرزا ]14/4[ _ ر

_ کشکول بهائی )ج2 ]65/2[(

یشۀ »رضا«( ]188/1[ _ مجمع البحرین )ر

_ ملّخص المقال )ص80(

یاض الجّنه تألیف زنوزی _ ر

_ الّدرجات الّرفیعه تألیف سید ]ص458[

_ الوسائل )551/3(

_ أمل اآلمل شیخ عاملی ]182/2[

_ منهج المقال میرزا )ص231(

_ منتهی المقال )ص214 ]ص281[(

لی ابوعلی رجالی
ّ

_ عقد الل

کاظمی _ تکملة الّرجال شیخ 

_ کشکول بحرانی )ص216 ]324/1[(

_ مقابِس األنوار شیخ ما، ُتْسَتری ]ص6[

_ المستدرک نوری )515/3(

_ نسمة الّسحر بذکر من تشیع و َشَعر یمانی ]مج8/ج356/2[
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_ تنقیح المقال )284/2(

_ الّشیعة و فنون اإلسالم )ص53 ]ص75[(

_ األعالم )667/2 ]278/4[(

غة العربیة )288/2 ]مج138/14[(
ّ
یخ آداب الل _ تار

_ سفینة بحار األنوار )525/1(

_ الُکنٰی و األلقاب )439/2 ]480/2[(

_ هدیة األحباب )ص203(

_ وفیات األعالم رازی )نسخۀ خّطی(

_ دائرة المعارف بستانی )459/10(

_ دائرة المعارف محّمدفرید )260/4(

_ معجم المطبوعات )ص1124(

مه سید محسن امین عاملی
ّ

د دوم( به قلم سرور ما، عال
ّ
ۀ العرفان )شماره های مجل

ّ
_ مجل

که او از آن ها روایت نموده است استادان وی و کسانی 

1. شیخ مفید محّمد بن محّمد بن  ُنعمان )د. 413(�

2. ابومحّمد هارون بن موسی تلعکبری )د. 385(�

3. حسین بن علی بن بابویه، برادِر صدوق.

که  ی روایت می کند؛ چنان  که سـید از و کوفی  4. ابوالحسـن احمد بن علی بن سـعید 

ی آمده اسـت.
ّ
گرد شـیخ نجیب الّدین یحیی بن سـعید حل در اجازۀ سـید ابن ابی رضا شـا

کاتب مرزبانی خراسانی بغدادی. 5. ابوعبداهلل محّمد بن عمران 

کـه در  6. شـیخ صـدوق محّمـد بـن علـی بـن حسـین بـن بابویـه قمـی )د. 381( چنـان 
اجازه هـا آمـده اسـت.

کـه در الّدرجـات الّرفیعـه  گونـه  7. ابویحیـی بـن ُنباتـه عبدالّرحیـم فارقـی )د. 374(. آن 
آمده، سید نزد او دانش آموخته است.
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که سید در األمالی از او روایت می نماید. کاتب  8. ابوالحسن علی بن محّمد 

کـــرده  ی روایـــت  کـــه ســـید در األمالـــی از و 9. ابوالقاســـم عبیـــداهلل بـــن عثمـــان بـــن یحیـــی 
اســـت.

یـاض، از  کـه در الّر ی روایـت می کنـد؛ چنـان  کـه سـید از و 10. احمـد بـن سـهل دیباجـی 
یـخ بغـداد خطیـب بغـدادی و میـزان اإلعتـدال و  جامـع األصـول ابن اثیـر نقـل شـده اسـت. نیـز در تار

کـه سـید از سـهل دیباجـی1 حدیـث روایـت نمـوده اسـت. لسـان المیـزان ابن َحَجـر آمـده 

گردان سید مرتضی شا
1. شیخ الّطائفه ابوجعفر طوسی )د. 460(�

ر بن عبدالعزیز دیلمی.
ّ

2. ابوَیْعلٰی سال

ی در سرزمین حلب بوده است. که نمایندۀ و بی 
َ
3. ابوالصالح تقی بن نجم َحل

4. قاضی عبدالعزیز بن بّراج طرابلسی )د. 481(�

5. سید ابوَیْعلٰی محّمد بن حسن بن حمزۀ جعفری )د. 463(�

6. ابوصمصام ذوالفقار بن معبد حسینی َمْرَوزی.

7. سید نجیب الّدین ابومحّمد حسن بن محّمد بن حسن موسوی.

8. سید تقی بن ابوطاهر هادی نقیب رازی.

ی درس آموخته؛ چنان  9. شـیخ ابوالفتـح محّمـد بـن علی کراَجکـی )د. 449( که نزد و

که در الفهرست شیخ منتجب الّدین آمده است.

کتاب قبس المصباح� 10. شیخ ابوالحسن سلیمان صهرشتی، نویسندۀ 

یستی. 11. شیخ ابوعبداهلل جعفر بن محّمد دور

12. ابوالفضل ثابت بن عبداهلل بنانی.

ی به  گردان و کـه از برترین شـا 13. شـیخ احمـد بـن حسـن بـن احمـد نیشـابوری ُخزاعـی 

شمار رود.

1. وی سهل بن عبداهلل ابومحّمد دیباجی است.
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14. شیخ مفید ثانی، ابومحّمد عبدالّرحمان بن احمد رازی.

ـی بـه 
ّ
کـه در اجـازۀ شـیخ فخرالّدیـن حل 15. شـیخ ابوالمعالـی احمـد بـن قدامـه؛ چنـان 

ـی بـوده، آمـده اسـت. )بحـار األنـوار: 
ّ
مـه حل

ّ
کـه فرزنـد عال سـید مهّنـا و نیـز افـادات همـان شـیخ 

)]153/107[  53/25

کـــه در اجـــازۀ ســـید ابـــن  16. شـــیخ ابوعبـــداهلل محّمـــد بـــن علـــی حلوانـــی؛ چنـــان 

ـــی، دیـــده می شـــود. )بحـــار األنـــوار: 88/25 
ّ
گرد شـــیخ نجیب الّدیـــن حل  ابی رضـــا علـــوی، شـــا

)]172/107[

یـد بـن کیاَبکـی حسـینی جرجانـی؛ آن گونـه که در اجازۀ سـید ابن ابی رضا آمده  17. ابوز

اسـت. )بحار األنوار: 108/25 ]47/109[(

ی شیعی. )بحار األنوار: 108/25 ]47/109[( 18. شیخ ابوغانم عصمی َهَرو

کـه در »اجـازۀ بـزرِگ« صاحـب معالـم آمـده اسـت.  19. فقیـه داعـی حسـینی؛ آن سـان 

)]47/109[ األنـوار: 108/25  )بحـار 

یـد جرجانـی که از سـید روایـت می کنـد؛ آن گونه که در  20. سـید حسـین بـن حسـن بـن ز

کر )290/4 ]52/14[( می بینیم. یخ مدینة دمشق ابن عسا تار

کـه بخشـی بـزرگ از دیوان شـعر سـید مرتضی را  21. ابوالفـرج یعقـوب بـن ابراهیـم بیهقـی 

ی داد. ی آموخـت و سـید در ذی قعـدۀ سـال 403 اجـازۀ روایـت همـۀ آن هـا را بـه و نـزد و

ی اجـازۀ  کـه سـید در شـعبان سـال 417 بـه و 22. ابوالحسـن محّمـد بـن محّمـد بصـری 

کتاب هـا و تألیف هایـش را روایـت نمایـد. روایـی و علمـی داد تـا 

علم الهدی و َمَعّری
سـال  »بـه  اسـت:  گفتـه  ]ص125[(  الّطالبییـن  أنسـاب  فـی  )المجـدی  عمـری  ابوالحسـن 

گفتار و بـس تیزهـوش یافتـم. روزی  425 در بغـداد، سـید مرتضـی را دیـدار نمـودم و او را شـیوا

ی حاضر شـد و نام ابوالطّیب متنّبی به میان آمد. سـید مرتضی  ابوالعالء َمَعّری در مجلس و

گـر ابوالطّیب متنّبی را  بـر او ایـراد گرفـت و پـاره ای از اشـعارش را عیـب گفـت. َمَعّری گفت: ›ا

)364(



غدیر در کتاب و سّنت و ادب )ج 4( 390

کفایـت می کـرد: ی را  جـز ایـن سـروده، سـخن دیگـر نبـود، و
ای منزل ها شما در قلب ها جای دارید ... .‹

سـید بـه خشـم آمـد و دسـتور داد تـا َمَعـّری را بـر زمیـن کشـیده، بیـرون بردنـد. حاضـران از 

ایـن ماجـرا در شـگفت شـدند. سـید مرتضـی بـه آنان فرمـود: ›آیا دانسـتید ایـن نابینا قصدش 

چه بود؟ تنها مقصودش این بیت از آن سروده بود:
گواه کمال من است.‹« ]الّدرجات الّرفیعه: ص460[ هرگاه نکوهش مرا از ناقصی شنیدی، 

طبرسـی )اإلحتجاج ]612/2[( آورده است:

گفـت: ›ای  ی  کـه َدهری مذهـب بـود، بـر سـید مرتضـی درآمـد و بـه و »ابوالعـالء َمَعـّری 

گویـی  گفـت: ›چـه  گویـی در بـارۀ جـزء؟‹  ُکّل؟‹ سـید فرمـود: ›چـه  گویـی در بـارۀ  سـید! چـه 

در بـارۀ  گویـی  ›چـه  گفـت:  فلـک؟‹  گـردش  در بـارۀ  گویـی  ›چـه  فرمـود:  ِشـعرا؟‹  در بـارۀ 

پایان نا پذیـری؟‹ فرمـود: ›چـه گویـی در بـارۀ اشـغال کردن مـکان، و چرخ آب کشـی؟‹ گفت: 

›چـه گویـی در بـارۀ هفـت؟‹ فرمـود: ›چه گویی در بارۀ بیـش از آن و بیرون از هفت؟‹ گفت: 

›چـه گویـی در بـارۀ چهـار؟‹ فرمـود: ›چـه گویی در بارۀ یک و دو؟‹ گفـت: ›چه گویی در بارۀ 

گویـی در بـارۀ دو نحـس؟‹ فرمـود:  گفـت: ›چـه  گویـی در بـارۀ مؤّثرهـا؟‹  مؤّثـر؟‹ فرمـود: ›چـه 

گویی در بارۀ دو َسْعد؟‹ پس ابوالعالء در بهت فرورفت.  ›چه 

کـس الحـاد ورزد، سـتم نمایـد.‹ َمَعـّری  در ایـن هنـگام، سـید مرتضـی  فرمـود: ›هـال! هـر 

کـه  کتـاب خداونـد _ عّز و جـّل _ برگرفتـه ای:“ای پسـرکم! بـه خداونـد شـرک میـاور؛  گفـت: ›ایـن را از 

هرآینـه شـرک سـتمی بـزرگ اسـت.” ]لقمـان/13[‹ سـپس برخاسـت و بیـرون شـد.

گشـت و پـس از ایـن، دیگـر بـار مـا را  ی فرمـود: ›ایـن مـرد از نـزد مـا نهـان  سـید  در بـارۀ و

نمی بینـد.‹

کّل پرسـید؛ و نزد او  از سـید شـرح آن رمزها و اشـاره ها را پرسـیدند. فرمود: ›از من در بارۀ 

کـه او آن را جهان بزرگ نامیده اسـت.  گونـه، بـه جهانـی اشـاره نمـود  کْل قدیـم اسـت. و بدیـن 
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کـه آن قدیـم اسـت.  کـه عقیـده ام در بـارۀ آن چیسـت. و مـرادش ایـن بـود  پـس از مـن پرسـید 

ی را در بـارۀ جـزء پرسـیدم؛ زیـرا نـزد آنـان جـزء حـادث اسـت و  سـپس مـن در پاسـخ، عقیـدۀ و

از جهـان بـزرگ زاده شـده؛ و ایـن جـزء همـان جهـان کوچـک نـزد ایشـان اسـت. مقصـود من از 

کـه او بـه آن اشـاره نمـود  گاه ایـن جهـان حـادث باشـد، آن جهـان  کـه هـر  ایـن پرسـش آن بـود 

ی، ایـن هـم از جنـس  گـر چنیـن جهانـی ثابـت باشـد _ نیـز حـادث اسـت؛ زیـرا بـه اّدعـای و _ ا

کـه پـاره ای از شـیء و جنـٍس واحـْد قدیـم و پـارۀ دیگـرش حـادث  آن اسـت. و چنیـن نیسـت 

ید. باشـد. پـس چـون ایـن سـخن مـرا شـنید، سـکوت ورز

کـه آن از سـیارات نیسـت، چرا که قدیم اسـت. من از او  و اّمـا ِشـعرا؛ مقصـودش ایـن بـود 

کـه عقیـده اش را در بـارۀ گـردش فلـک بگویـد و مـرادم ایـن بـود که فلـک در گردش و  خواسـتم 

یانی نمی رسـاَند. َدَوران اسـت و وجود شـعرا بدان ز

کـه جهـان پایـان نـدارد، زیـرا قدیـم  اّمـا پایان ناپذیـری؛ مـرادش از ایـن سـخن آن بـود  و 

کـرده و  کـه جهـان جایـی را اشـغال  م اسـت 
ّ
کـه نـزد مـن مسـل گفتـم  ی  اسـت. پـس مـن بـه و

هسـتند. آن  پایان پذیـری  دلیـِل  دو  ایـن  و  می چرخـد؛  آب کشـی[  چـرخ  ]چـون 

و اّمـا هفـت؛ مقصـودش از ایـن، سـیاراتی بود که نزد ایشـان دارای احکام نجومی  ]چون 

که این اعتقاد باطل اسـت، به سـبب آن چه بیش از  گفتم  سـعد و نحس[هسـتند. پس او را 

کـه بـه ایـن هفـت سـیاره، یعنـی زهـره و  هفـت و بیـرون از آن اسـت و دارای حکمـی اسـت 

مشتری و مّریخ و عطارد و خورشید و ماه و زحل، منوط نیست.

کــه عقیــده اش  و اّمــا چهــار؛ مقصــودش طبیعت هــای چهارگانــه بــود. مــن از او پرســیدم 
ــا  ــتش ب ــه پوس ک ــد  ــد می آی ــده ای از آن پدی ــه جنبن ک ــت  ــی چیس ــِد آتش ــِت واح ــارۀ طبیع در ب
ــوزد  ــش می س ــده، چربی های ــده ش ــش افکن ــت در آت ــپس آن پوس ــود و س ــس می ش ــت لم دس
و خــوِد پوســت ســالم می ماَنــد؛ زیــرا خداونــد ایــن جنبنــده را بــر طبیعــت آتــش آفریــد و آتــش، 
کرم هــا در آن زاده شــوند. همچنیــن  کــه طبیعــت واحــد دارد،  خــود را نســوزاند. نیــز  یــخ هــم 
ک پشــت ها و جــز  کــه از آن، ماهی هــا و قورباغه هــا و مارهــا و ال یــا بــر دو طبیعــت اســت  آب در
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کــه حیوانــات جــز بــر چهــار طبیعــت  ی اســت  کننــدۀ بــاور و آن هــا پدیــد آینــد. پــس ایــن نقــض 
پدیــد نیاینــد.

ی را در بـارۀ مؤّثرهـا پرسـیدم و  و اّمـا مؤّثـر؛ مقصـودش از آن، زحـل بـود. و مـن عقیـدۀ و
ی، همـۀ مؤّثرهـا صاحـب تأثیرنـد؛ پـس مؤّثـر قدیـم چگونـه مؤّثر اسـت؟1 کـه نـزد و مـرادم آن بـود 

کـه آن دو از سـیارات هسـتند که چون با هـم گردآیند، از  و اّمـا دو نحـس؛ مـرادش آن بـود 

گردآیند2،  که چون  ی را در بارۀ دو َسـْعد جویا شـدم  میانشـان َسـْعد بیرون آید. و من عقیدۀ و

چگونـه از میانشـان نحـس بیـرون آیـد. ایـن حکمـی اسـت که خـدای تعالی آن را باطـل فرمود 

کـه احـکام ]سـعد و نحـس بـودن[ بـه ایـن ُمسـّخرها ]= سـیاره ها و  کننـدگان بداننـد  تـا تأّمـل 

گردآینـد، از  کـه چـون عسـل و شـکر  گواهـی می دهـد  سـتارگان[ بسـته نیسـتند؛ زیـرا بیننـده 

گردآینـد، از آن هـا  ک تلـخ بیـرون نمی آیـد؛ و ایـن دو نیـز چـون  آن هـا میـوۀ تلـخ حنظـل و خـورا

شـیره و شـکر پدیـدار نگـردد. ایـن اسـت دلیـل باطـل بـودن عقیدۀ ایشـان.

کس شـرک ورزد،  که هر  که هر ُملِحدی، ُملِهد اسـت؛ مقصودم آن بود  و اّما این سـخنم 

ی  که از آن رو کسـی از دین الحاد ورزد، بدین معنا اسـت  که  ظالم اسـت؛ زیرا در لغت، این 

کسـی را ملهـد خوانـدم، در لغـت بـه معنـای ظالـم اسـت. ابوالعـالء  کـه چنیـن  گرداَنـد و ایـن 

ایـن را می دانسـت و مـرا بـا خوانـدن ایـن آیـه، از دانسـتن ایـن مطلـب خبـر داد:”ای پسـرکم! بـه 

خداوند شـرک میـاور ... .“‹« ]لقمان/13[

ی پرسـیدند.  کـه چـون َمَعـّری از عـراق بیـرون رفـت، در بـارۀ سـید مرتضـی  از و گفته انـد 

: گفت
کـه چـون بـرای سـؤال نـزد او رفتـم، دیـدم مـردی اسـت  کـه از مـن در بـارۀ او پرسـی، بـدان  ای 

تهـی از هـر ننـگ و عیـب.

که به عقیدۀ  ابوالعال، زحل اثر خود را نهاده و باقی مؤّثرات دیگر اثرگذار نیستند. )ن.( 1. این بدان سبب است 

2. مقصـود بـه هـم پیوسـتن زحـل و مشـتری در یـک بـرج اسـت. ایـن را »ِقران سـعدین«  گوینـد که احکام نجومـی خاصی بر 
آن مترّتـب می شـود. )م.(
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گـرد آمده انـد، و روزگار در یـک سـاعت، و  گـر نـزد او روی، بینـی همـۀ مـردم در یـک تـن  ا

زمین در یک خانه. )بحار األنوار: 587/4 ]406/10[(

ز1 علم الهدی و ابن ُمَطِرّ

بـر  کـه  باالخانـۀ خویـش  در  مرتضـی  اسـت: »سـید  آمـده  الّرفیعـه ]ص461[  الّدرجـات  در 

کـه نعلیـن پـاره ای در پـا دارد و غبـار  راه ِاشـراف داشـت، نشسـته بـود؛ ابن مطـّرِز شـاعر را دیـد 

ی  گونـه بوده اند؟‹ و به بیتـی در قصیدۀ و ی گفـت: ›آیـا مرکب هایـت از ایـن  می افشـاَند. بـه و

کـه آغـازش چنیـن اسـت: اشـاره داشـت 

گیـاه  کـه از مسـافران، منزلگاهـی پـرآب و  شـبانه سـوار بـر شـتر2 بـه سـفری دور رفـت؛ در حالـی 

می جوییـد و از شـرق و غـرب، مـاه شـب تـار را سـراغ می گرفـت.

کنـار آبـگاه قبیلـۀ تغلـب، غزالی اسـت که آبشـخور دل ها  بـر مـرز مزرعـۀ درختـان درهم تنیـده در 

کـه در آن ها درون شـود[. را سـهم خـود می دانـد ]و حـق خـود می دانـد 

گر مرکبم مرا به تو نرساَند، آب و علف حرامش باد! ا

کـه  کـه سـید بـدان اشـاره نمـود. ابن مطـّرز گفـت: ›آن گاه  و ایـن بیـت اخیـر همـان اسـت 

کـه در سـخنش آمـده: گونـه شـده  بخشـش های آقـا و سـرور مـا بدیـن 

ای یارانم از سروران قبیلۀ قیس! در عشق ورزی، مکارم اخالق ظهور می کند.

گلگـون چـون اشـک هایم، بـا  بـه یـاد آنـان برایـم آواز بخوانیـد و مـرا بـه وجـد آوریـد و شـرابی 

جامـی لبریـز بـه مـن بنوشـانید!

که من خلعت خواب را بر تن عاشقان دیگر پوشانده ام. و خواب را از چشمانم برگیرید؛ 

کـه  کسـی  کـه نـدارد، بـه  کـه می بینـی! سـّید آن چـه را  مرکب هـای مـن نیـز چنیـن اسـت 

ی را جایـزه ای دادنـد.« نمی پذیـرد، می بخشـد!‹ پـس سـید امـر فرمـود تـا و

1. وی ابوالقاسم عبدالواحد بغدادی )د. 439( شاعری خوش گفتار بوده است.

گویـا »بالعیـش« تصحیـف شـدۀ  2. مصـرع نخسـت در متـن چنیـن اسـت: »َسـرٰی مغربـًا بالعیـش ینتجـع المرکبـا« ولـی 
باشـد. )ن.( »بالعیـس« 
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سید مرتضی و پیشوایی

ـــید؛ از  ـــی، رس ـــید مرتض ـــا، س ـــرور م ـــه س ـــون، ب گ گونا ـــای  ـــا از جهت ه ـــن و دنی ـــت دی یاس ر

جملـــه:

و  فرودآورنـد  تسـلیم  ی سـِر  نـزد و تـا  گشـت  را رهنمـون  ی دانشـوران  1. دانـش سرشـار و

بـه مجلـس  اندیشـه،  و  از برجسـتگان دانـش  انبوهـی  پـس  بپذیرنـد.  فروتنانـه  را  آموزه هایـش 

ی می آمدنـد و او دانـش خوشـگوار خویـش را توشـۀ ایشـان می سـاخت و بـا اندیشـۀ  یـس و تدر

م 
ّ
کـش ایشـان را سـیراب می نمـود. نابغه هـای روزگار، از فقیـه برجسـته گرفتـه تا متکل بلنـد و پا

ی درس آموختند.  مناظره گر و اصولی دّقت ورز و ادیب شاعر و خطیب ابداع گر، پای منبر  و

گردانش می نمـود تـا  او دارایـی بسـیارش1 را صـرف مسـتمّری ها و پرداخت هـای سـاالنه بـه شـا

بـدون دغدغـۀ تنگنـای معـاش، همۀ هّم خویش را صرِف درس کنند. شـیخ الّطائفه ابوجعفر 

بـی8 دینـار؛ و 
َ
ی شـهریه می گرفـت؛ و شـیخ قاضـی ابن بـّراج َحل طوسـی هـر مـاه 12 دینـار از و

گردانش نیـز همچـون ایـن دو. او آبـادی ای را وقف فقیهان کرد تا کاغذشـان را تأمین  دیگـر شـا

گویند در سـالی، مردم را قحطی سـختی پیش آمد. مردی یهودی برای فراهم سـاختن  کند. 

قوت خویش حیله ای اندیشـید و روزی در مجلس سـید مرتضی حاضر شـد و از او خواسـت 

گیـرد. سـید اجـازه فرمـود و فرمـان داد تـا  ی فرا کـه قـدری از علـم نجـوم را نـزد و تـا اجـازه فرمایـد 

ی مسـتمّری دهنـد. پـس او مّدتـی نـزد سـید درس آموخـت و سـپس بـه دسـت او  هـر روز بـه و

مسلمان شد. ]الّدرجات الّرفیعه تألیف سید علی خان: ص460[

او در برابـر ارزش هـای اخالقـی و بزرگواری هـا و کرامت هایـش، بـرای ثـروت فراوان خویش 

ارزشـی قائـل نبـود و می گفت:
گمراهی  است. که توانگران را خوار می سازد، مایۀ  تنگدستی مرا ناراحت نمی کند و ثروتی 

کـه فقـط بخـل ورزی مـال را باقـی می گذارد و بخشـش و عطا کسـانی را فقیر  مگـر نـه ایـن اسـت 

ک![ سـاخت؟ ]ولی چـه با

دباء )154/13( آمده است.
ُ
که در معجم األ کش به وی می رسید؛ چنان  1. هر سال 24000 دینار از امال
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هرگاه با دارایی ام نتوانم حاجت تنگدستی خویشتندار از شکایت را برآورم، پس مالی ندارم.

کـه منصـب نقیـب  ی، خلیفه هـای آن روزگار را ناچـار نمـود  ک نبـوی و 2. شـرافت تابنـا
گـذار کننـد؛  ی وا  النقبایـی خانـدان ابوطالـب را پـس از درگذشـت بـرادرش، سـید رضـی، بـه و
کـه در این  کـه ایـن منصـب در آن روزگار چـه مایـه اهّمیـت داشـت؛ آن سـان  و خـود می دانیـد 
ط کامـل بـر همـۀ علویـان در هـر سـوی گیتـی نهفته بود و گشـاد و بسـِت کارها و 

ّ
منصـب، تسـل

آمـوزش و ادب آموختـِن آن هـا و دادخواهـی ایشـان و داد خواسـتن دیگـران از آنان و سرپرسـتی 
ی بود. همه امورشان در هر ورودگاه و خروج گاه، بر عهدۀ و

کانـش هـم از  3. بزرگـی خانـدان و شـکوه تبـارش از دیگـر ویژگی هـای او بـود. زنجیـرۀ نیا
سـوی پـدر و هـم مـادر، پیوسـته از امیـر بـه نقیـب و پیشـوا و سـرور پیونـد یافته بود؛ و همـراه این 
کارآزمـوده و چیره دسـت بود و همین او را سـزاوار عهده دار  ویژگـی، خـوِد او نیـز سـامان بخش و 
ی حج گـزاران را بـه آسـانی و راهـواری بـه حـج می ُبـرد و می آوْرد  شـدن سرپرسـتی حـج نمـود. و
و در ایـن مسـیر، تنهـا آسـایش و رفـاه برایشـان فراهـم می نمود. حج گزاران یـا از توّجه و عنایتش 
سپاسـگزاری می نمودنـد و یـا از قدرتمنـدی اش یـاد می کردنـد و یـا اخالقـش را می سـتودند و 

بـه فضیلت هایـش تبـّرک می جسـتند و خدمت هایـش را ثنـا می گفتنـد.

4. جـای بلنـد و مقـام واالیـش در میـان مـردم، و جایـگاه باالیـش نـزد مـردم و نیـز ایـن 

کـه هـم اقتـدار مراقبـان و حمایتگـران و هـم اعتبار قاضیان را داشـت، سـبب شـد  ی  ویژگـی و

ی سـپرده شـود و منصب نقابت شـرق و غرب و نیز سرپرسـتی  که سرپرسـتی دادخواهی به و

حـج و امـور حرمیـن و نظـارت بـر دیـوان مظالـم و منصب قاضی القضاة را به مّدت سـی سـال 
گیرد.1 و چنـد مـاه بـر عهـده 

گویـد: »در روز شـنبه سـوم صفـر سـال 406 امـور  ابن جـوزی )المنتظـم: 276/7 ]111/15[( 

بـر عهـده سـید مرتضـی ابوالقاسـم  حـج و دادخواهـی و نقیـب النقبایـی خانـدان ابوطالـب 

گـرد  موسـوی نهـاده شـد و همـۀ وظایـف بـرادرش، رضـی، را عهـده دار گشـت و مـردم در دربـار 

1. صحاح األخبار سراج الّدین رفاعی )ص61( و المستدرک ]علی وسائل الّشیعه[ )516/3( به نقل از قاضی تنوخی.
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ی خوانـده شـود و فخرالملک و بـزرگان و قاضیان و  گـذاری منصـب و آورده شـدند تـا فرمـان وا

فقیهـان نیـز در ایـن همایـش بودنـد. در این فرمان نوشـته شـده بود: ›این فرمانی اسـت از بندۀ 

خـدا ابوالعّبـاس احمـد، امـام، القـادر بـاهلل امیرالمؤمنیـن، بـرای علـی بـن ]حسـین بن[ موسـی 

ی نزدیـک نمـود و سـبب های نیرومنـد، نـزد او مقّدمـش  ک، او را بـه و کـه نسـب های پـا علـوی 

سـاخت و همـراه او در سـایۀ شاخسـاران درخـت بـزرگ و ارجمنِد ]سـیادت[ قـرار گرفت و نزد 

و  پـس سرپرسـتی حـج  اسـت.  مؤکـد  و عـّزت  دارای دسـتاویزهای حرمـت  ویـژه  بـه طـور  او 

کند ... .‹« که تقوای خداوند را رعایت  ی نهاده شد و او را فرمان داد  نقابت بر عهدۀ و

ی مرتضـی، اجـّل طاهـر، و ذوالمجدیـن بـود. در سـال 420 علـم الهـدی لقـب  لقـب و

کـه وزیـْر ابوسـعید محّمـد بـن حسـن بـن عبدالّرحیـم در آن سـال بیمـار  یافـت؛ بـدان سـبب 

ی فرمـود: »به علـم الهدی بگو تا  کـه بـه و گشـت و در خـواِب خویـش امیرالمؤمنیـن؟ع؟ را دیـد 

کیسـت؟«  الهـدی  امیرالمؤمنیـن! علـم  »ای  گفـت:  یابـی!«  بهبـود  تـا  بخواَنـد  تـو دعایـی  بـر 

ی بـه سـید مرتضـی نامـه نوشـت و او  پاسـخ داد:  فرمـود: »علـی بـن حسـین موسـوی.« پـس و

گر این لقب  یـد[؛ زیـرا ا یـد و از ایـن کار دسـت بردار »خـدا را؛ خـدا را! در کار خویـش ]در نظـر آر

گفـت: »بـه خـدا سـوگند! مـن ایـن را برایـت  را بپذیـرم، برایـم بـس زشـت خواهـد بـود.« وزیـر 
که امیرالمؤمنین؟ع؟ به من امر فرمود.«1 ننوشتم مگر بدان سبب 

کتـاب داشـت و نیـز خـراج  ـد 
ّ
نیـز بـه ثمانیـن ]= هشـتاد[ لقـب یافـت؛ زیـرا 80000 مجل

ی بـود ]الّرسـالة الخراجیـه تألیـف محّقـق ثانـی: ص85[ و همچنیـن ویژگی هـای  80 آبـادی از آِن و

که  کتابی هم نوشـت  هشـتادی دیگر داشـت. حّتی مّدت عمرش نیز 80 سـال و 8 ماه بود و 

آن را ثمانـون می گفتنـد.

والدت و وفات وی

ســرور مــا، ســید مرتضــی، در رجــب ســال 355 زاده شــد و در روز یکشــنبه 25 ربیــع 

کرده است. ْرَبعین ]ص51[ یاد 
َ
1. این را شیخ ما، شهید ]اّول[ در األ
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ــر ایــن باورنــد.  گــر نگوییــم: همــۀ ایشــان _ ب األّول ســال 436 درگذشــت. بیشــینۀ موّرخــان _ ا

ی  کــه درخــوِر توّجــه نیســت.1 پســرش بــر و آری؛ در ایــن میــان، اختالفــی انــدک نیــز هســت 

ــن  ــد ب گشــت و ســید ابوَیْعلــٰی محّم گــزاْرد و ابوالحســین نجاشــی عهــده دار غســل وی  نمــاز 

کــه در رجــال  ر بــن عبدالعزیــز دیلمــی او را همراهــی نمودنــد؛ چنــان 
ّ

حســن جعفــری و نیــز ســال

ک  نجاشــی )ص193 ]ص271[( آمــده اســت. پیکــر وی شــامگاه همــان روز، در خانــه اش بــه خــا

کربــالی مقــّدس انتقــال یافــت و در آرامــگاه خانوادگی شــان دفــن شــد.  ســپرده شــد و ســپس بــه 

ــوده؛  ــهور ب ــروف و مش ــکار و مع ــی، آش ــید رض ــرادرش، س ــدر و ب ــون پ ــر وی همچ ــا، قب در آن ج

کــه در ُعْمــدة الّطالــب فــی أنســاب آل ابی طالــب ]ص205[؛ صحــاح األخبــار؛ و الّدرجــات  چنــان 

الّرفیعه ]ص463[ یاد شده است.

در ایـن جـا، اّدعاهایـی بی دلیـل نیز دیده می شـود: گاه سـرور ما را بـه معتزلی بودن مّتهم 

کتـاب نهـج البالغـه  گاهـی او را متمایـل بـه اعتـزال می شـمارند؛ و زمانـی برسـاختِن  می کننـد؛ 

ـکان، ابن کثیـر، 
ّ
ی نسـبت می دهنـد. ایـن اّدعاهـا از آِن ابن  َحـْزم، ابن جـوزی، ابن خل را بـه و

که راه آنان را پیموده اند.2 ما از پرداختن به اثبات بطالن  کسانی از پسینیان است  ذهبی، و 

کـه یقینـی از آن هـا برنمی خیـزد، چشـم می پوشـیم؛ زیـرا اّدعاهایـی بی دلیـل و  ایـن سـخنان 

بـدون پشـتوانۀ هیـچ شـاهدی هسـتند و کتاب هـای سـرور مـا، سـید مرتضـی، خـالف آن ها را 

کـه او را بشناسـد، در ایـن سـخن تردیـد نمـی ورزد. نیـز در شـرح  کاوشـگری  فریـاد می زنـد و هـر 

ی را اثبـات نمودیم. حـال سـید رضـی، نسـبِت ]گـردآوری[ کتـاب نهـج البالغـه بـه و

کـه از سـید مرتضـی یـاد می کنـد، زبان  ابن کثیـر )البدایـة و الّنهایـه: 53/12 ]67/12[( آن گاه 

کـه چـرا سـید مرتضـی را  ـکان بـه نـاروا می تـازد 
ّ
بـه دشـنام تنـد و زشـت می گشـاید و بـه ابن خل

یـِخ ابـن  1. در ُعْمـدة الّطالـب فـی أنسـاب آل أبی طالـب ]ص205[ و صحـاح األخبـار: 15 ربیـع األّول؛ در الکامـل فـی التار
اثیر ]126/6[ آخر ربیع األّول؛ در المجدی فی أنسـاب الّطالبیین ]ص126[ پایان سـال 436 یا 437؛ و در نسـخه ای به 

خـّط شـهید اّول، روز یکشـنبه 26 ربیـع األّول یـاد شـده اسـت کـه بـه هیـچ یـک از آن ها اعتنا نتـوان کرد.

فات جرجی زیدان الکامله: مج138/14( و زرکلی )األعالم: 
ّ
غة العربیه: 288/1؛ مؤل

ّ
2. همانند جرجی زیدان )آداب الل

ص667 ]278/4[(�

277/4
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کـوزه همـان بـرون  سـتوده اسـت. ایـن بـر پایـۀ عـادت رایـج او در بـارۀ بـزرگان شـیعه اسـت _ از 

کـه در اوسـت! _ و مـا بـا او جـز بـا سـخن خداوند حکیـم مقابله نمی کنیـم: »و چون نادانان  تـراود 

ایشـان را ]بـه سـخنی نـاروا[ مخاطـب سـازند، سـخنی مسـالمت آمیز _ یا سـالم _ گویند.« ]فرقـان/63[

پاره ای از دیوان مرتضی

ایـن  دیوانـش ]393/2[  از  نقـل  بـه  مرتضـی،  الهـدی  مـا، علـم  نمونه هـای شـعر سـرور  از 

از دشـمنانش طعنـه می زنـد: برخـی  بـه  و  مـی ورزد  آن، فخـر  کـه در  او اسـت  سـرودۀ 

گذشت و امروز عنان اختیارش از دستم بیرون آورده شد. اّما جوانی روزگارش 

ج و بارویش ویران گشت. نشانه هایش ناآشنا شد و همسایگانش دیگر شدند و بر

گیرد، مرگ او است. که پیری او را فرا که زندگی اش در جوانی است، دانست آن گاه  آن 

ای یـاران! بیاییـد بـا راهنمایـی عشـق، رو بـه سـوی آن دیـار بگردانیم و آن را سـالم دهیم؛ بسـا 

که دوسـتار را سـالمش بر منزلگاه یار سـود بخشـد!

کردند و بر منزلگاه یار نباریدند، شما به جای من ببارید! گر َابِر دیدگانم بر من جفا  و ا

کـه ابرهـا نیـز بعضـی باران زاینـد و بعضـی  کـه چشـم ها برخـی خشـکند و برخـی اشـکبار؛ چنـان 

. عقیم

شـیر  از  شـیردهی،  از  پـس  کاش  نوشـیدم،  شـیر  جوانـی  پسـتان  از  آن هـا  در  کـه  دشـت ها  آن 

نبـود! گرفتنـی 

گذشـتم و اینکـه دیـدم دیگـر قمریانـش بـر شاخسـاران نمی خواننـد زار و نـزارم  بـر دشـت عقیـق 

کرد؛

را سـالم نشـان مـی داد[ و عیـادت  کـه صبـوری می کـرد ]و خـود  بـود  بیمـاری  گویـا آن دشـت 

گشـت؛ آشـکار  بیمـاری اش  کـه  آن گاه  تـا  می بخشـید،  آرامـش  را  خویـش  کننـدگان 

که آب جاری از تپه ماهورهایش  گویی سرخوشی بود  که  کردم. جایی  بعد از آنکه آنجا را ترک 

ک ]چهره اش[ را می ُشست؛ خا

کارهـا کوتاهـی نداشـت و  سـرخوش بـود و سرشـار از مسـتی و عشـق و خشـونت جوانـی و در ایـن 

انـدام بلنـِد چـون نیـزه اش را پیچ وتـاب می داد.
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ک و خنک بود و در وقت شـامگاه، تاریکی اش می درخشـید. گرمای نیمروز نمنا سـایه اش در 

گویی پرندگان و آبگاه هایش برای فرود آمدگان، ]زیبارویاِن[ آوازخوان و شـراِب مدامند.

گویا زنان آهووش سرزمینش، برای شکارچیان عشق، آهویند.
گوییا نسیم صبا حوذان او است و برگ جوانی، َبشامش.1 و 

کـه از بـوی خـوش آن هـا بـه تـو رسـید، باعـث ننـگ تـو شـد و سـخنش بـه فریـادش  تهمتـی 

نرسـید.

کـه ]تنهـا از راه دور و[ از قعـر  گسـتاخی بـر تـو تهمـت زد ] کـه بـدان جـا رفتـه ای[ ؛ حـال آن  او بـا 

چـاه، سـالم آن یـار بـه تـو رسـید.

کویری »عالج« وزید و از میان برد. گفت یا قلمش نوشت، باد  گویا آن چه را 

گشـــت و از  ـــه بنـــدش سســـت  ک ـــود  ـــود، رشـــته ای ب ـــه ب ـــه هـــم بافت ـــه ب ک ـــا آن ســـخنان دروغ  گوی

گسســـت. هـــم 

کارش نیاینـــد، ارتبـــاط بـــا عموهایـــش نیـــز بـــه  کســـی در مجـــد و شـــکوه بـــه  هـــرگاه دایی هـــای 

کار نیایـــد.

گر زشتی های کسی او را از قومش دور سازد، پیوند خویشاوندی اش مایۀ نزدیکی اش نگردد. ا

کـه پیـش از تیـر تـو، حسـود مـرا تیر انداخـت، ولی تیرهایـش به خطا رفـت و جز خود  چـه بسـیار 

او را مجـروح نکرد.

کـه مـرا زیـان نرسـاند و از مـن بازگشـت؛ اّمـا جـای زخـم و جراحـت بـر تـن حسـود  سـخنی افکنـد 

پیدا اسـت.

مایـۀ  سـیلی زدنش  دشـنام دهی  روز  کـه  شـوم  سـبک مغزی  انسـان  پیام رسـاِن2  کـه  هیهـات 

گردد! نجاتش 

گرفتن باشد. گاز  که سالح آن معرکه به جای شمشیر، پرتاِب سنگ و  یا در نبردی درآیم 

ــاری از پـــس و  ــچ افتخـ ــه هیـ کـ ــی  گمنامـ ــاِن  ــمنِی انسـ ــه دشـ ــدن بـ ــار شـ گرفتـ ــت  ــی اسـ مصیبتـ

ــدارد؛ پیـــش نـ

کردنـــش میـــان مـــردم  گرفتـــن و مذمـــت  کـــه عیـــب  گشـــته  و آن قـــدر زشـــتی هایش فـــراوان 

ــن او اســـت. گفتـ ــدح  ــد مـ ماننـ

گیاه خوشبویند. )م.( 1. حوذان و بشام دو 

گرفت. )ن.(  2. در متن »وسیل« و در دیوان »رسیل« آمده و ترجمه بر اساس نسخۀ دیوان صورت 
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کار پیشـین  کار پسـینش  کارهایـش متناقـض باشـد و بـا  کسـی  کـه  تمـام حماقـت در ایـن اسـت 

را نقـض نمایـد.

کـــه غـــذا  آســـتانش بی برکـــت اســـت و پناهنـــده بـــه او در تنگنـــا؛ مهمانـــش وانهـــاده بـــه خـــود 

کنـــد. فراهـــم 

ِچ زمینی سست است. چون پناه آوارنه به ریسمانش درآویزی، عهد و ضمانتش چون قار

گاِورس2 است. و آنگاه که عهد و پیمان دیگران چون درخت َنْبع1 است، عهد او چون نی و 

کوه هـا پـای در زمیـن داشـته و  کـه چـون  کـه پیـش از تـو را نیـز بـه عجـز افکنـدم؛ آن را  مـن آنـم 

سـر بـه هـوا افراشـته بود؛

کـه از روی جـود و بخشـش، خیمه هایـش در  کـه پیگیـر احسـان و بخشـش بـود تـا آنجـا  همـو 

میانۀ راه افراشته شد.

که نعرۀ شیر از دور وحشت آورد. و شوکتش دشمنان را به هراس افکنده بود، آن سان 
که نور می افشاند. گویی ماه تمام بود  و هرگاه از نزدیک به او می نگریستی، 

کـه مهـارش در  گراییـد و رام شـد، در حالـی  تـا اینکـه پـس از چنـدی دشـواری اش بـه همـواری 
دسـت مـن بـود.

و در غیاب من ثنایم می گفت و در حضورم، احترام او به من بر سرم سایه می گستْرد.

گزنـد مـن در امـان مانـد و از آن پـس دیگری در  کـه از  پـس سـر خویـش گرفـت و رفـت، در حالـی 

سـودای نکوهش مـن برآمد.
گرفتن حّق خود در خواب بود، مرا بیدار می کند که عیبش گویم. کنون آن که مّدتی دراز از  ا

گـــر مـــن طعمـــۀ شـــیرینی باشـــم3، بـــرای دشـــمن تلـــخ و در  و وضـــع مـــرا ارزیابـــی می کنـــد و ا
کامـــش شـــرنگ باشـــم.

ـــارۀ مـــن  ـــا خواب هایـــش او را در ب کـــه در خلـــوت خویـــش، وسوســـه ها ی و چـــه زشـــت اســـت ایـــن 
فریـــب داده اســـت!

کهن از آِن ما است. اّما افتخارهای نو نزد مایند و اوج شکوه 

ـــر  ـــدگان ب ـــای طواف کنن ـــج، پاه ـــم ح ـــه در موس ک ـــت  ـــزی اس ـــۀ آن چی ـــرام، هم ـــت الح ـــا را از بی م

ــد. ــرد آن می چرخـ گـ

کمان و تیر سازند. )م.( که از چوبش  1. درختی 

گیاهی علفی و وحشی و خاردار و سست. )م.(  .2

گویا »حلوُت« درست است. )ن.(  3. در متن »خلوُت« آمده، ولی 
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که نیکو میراث ما از حضرت خلیل است. و حطیم و زمزم و مقام ابراهیم 

که قربانی ها را بدان جا برند. و مشـعر و موقف ها و منا 

گشت و بت هایش درهم شکسته شد. کسازی  و به دست جّد ما و همتایش بیت حرام پا

آن دو، آفتاِب هدایت بر ما جلوه گر ساختند تا آن که حالل و حرام خدا آشکار شد.

ک و روشـن  کـه بـه رغـم خواسـت دشـمنان، روزگارش بـرای مـا تابنـا کسـی اسـت  پـدِر مـن، آن 

جلـوه می کنـد.

چـون مـاه تمـام جامـۀ سـپید روز را بـر تـن شـب پوشـاند و شـعلۀ سـپیده دمش بـر تاریکـی شـب 

افروختـه شـد.

کـه در حـال پیـش روی اسـت، عقب گرد، پاهـای او را به  کـه در هیـچ آوردگاهـی  او کسـی اسـت 

پـس  برنمی گرداَند.

ــا  ــز بـ ــرای او نیســـت جـ ــتی بـ ــرگ او اســـت ]و برگشـ ــا[  در مـ ــات او ]تنهـ ــا نجـ گویـ ــه  کـ ــا جایـــی  تـ
گویـــا پشـــت ســـرش از آن چـــه مایـــۀ هـــراس اســـت، ماننـــد روبه رویـــش اســـت ]و  مـــرگ[؛ و نیـــز 

ــد[. ــز می پاَیـ ــر خویـــش را نیـ پشـــت سـ
کـه قومـش خواسـتند جانش  گرفـت و خـود را پیشـمرگ او سـاخت، آن گاه  بـر بسـتر پیامبـر قـرار 

را بگیرند.
کار نفر دوم پس از او بود و دژ و محافظ او در سختی ها و رکن و پایۀ استوارش. در همه 

پـاداش خیـرش بـاد بـرای آن امتحان ها و پاسـداری ها و نبردهایی که غباِر میدان، زره پوشـان 
را فرامی پوشاند!

گویا نیزه زاران بیشه اش بود و او میانش شیر بیشه!
ک، حنوطش. گشت و سنگ  و خا کفنش  که خونش  ک افتاده ای را می بینی  و هر به خا

گاه. و مرگ از آِب سینه ها، آبشخور ساخت و از جان ها، توشه و چرا
که حّتی اندیشـۀ  گرفت و به مقصدی رسـید  گرد او برسـند، ولی از همه پیشـی  خواسـتند تا به 

هدف قرار دادنش برای مردان سخت است.

گردانـــۀ قرعه کشـــی بـــرای افتخـــارات را بگرداننـــد، مهره هـــا و تیرهـــای برنـــده از آِن او  پـــس هـــرگاه 

است.

که بدان ها روشنی و سامان بخشد. کارها به اشتباه و ابهام درآمیزد، حکم او است  و چون 

گاه شـدن  که آن حضرت برای قضاوتی بنشـیند، بینی که حاضران در آن محفل، برای آ آن گاه 

گوش فردا می دادند، سرهاشـان را به سـوی او می گردانند.  که  از داوری او، در حالی 
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گفته هـا را درک می کننـد. و تفهیـم وی بـه  کندفهمـان نیـز راه می یابـد، پـس  بیـان او بـه مغـز 

آنـان، برایشـان درک و فهـم ایجـاد می کنـد؛

کـه هنـوز سـاقی ای جامـش را نگردانـده و معنایی لطیف و بکـر که ُمهر  آن هـم بـا سـخنی بدیـع 

بکارتـش را هنوز نسـفته اند.

که از هر نیکی بهره ای فراوان دارد. و چون به تقوا بنگری، او را بینی 

گیرد. شبانگاه به عبادت ایستد و قرآن خواَند و روزگاهان روزه 

کشد تا غذایش به نیازمندان رسد. گرسنگی  کریمانه  سه روز را خویشتندارانه و 

کـه مایـۀ  کاری راه نمی یابـد  کـه از دشـنام و زشـتی عـاری و برهنـه اسـت و بـه  زبانـش را بینـی 

گـردد. مالمتـش 

کـه هجـوم بـه او مایـۀ خشـنودی خـدا اسـت و از هجـوم بـه کسـی دسـت  و بـر کسـی هجـوم َبـَرد 

کـه خداونـد هجـوم بـه او را خـوش نـدارد. کشـد 

کـه حّتـی یـک روز جرم هایـش باعـث زشـتی او شـده  پیراسـته رخـت از جهـان بسـت، بـی آن 

گناهانـش بـه او دسـت یافتـه باشـند. باشـند؛ و یـا 

گیـرد و تپه هایی از  گـر خواهـی برشـمری، سـیل همه جـا را فرا کـه ا و آنقـدر افتخـاراِت دیگـر دارد 

افتخـارات جمـع می شـود که قابل شـمارش نیسـت.

گـر روزی کسـی خواهـد بـه ایـن افتخـارات دسـت یابـد، بلندی هـا و قّله هـای این افتخـارات از  ا

کـوه »یذُبـل« نیز فراتر اسـت.

نیـز در بخـش چهـارم از دیوانـش ]487/1[ نـوادۀ پیامبـر، امـام شـهید؟ع؟ در روز عاشـورا را 

به سـال 427 سـوگ سـروده اسـت:
گشـت، آن چـه  کهنگـی و فرسـودگی بـر آن عـارض  کـه برهـوت شـد و  آیـا نبینـی ایـن منزلـگاه را 

عـارض گشـت؟

کنان این سرزمین نبودم، برای ایشان چنین از دیده اشک نمی ریختم. گر عاشق سا ا

گشت. که پس از روزگاری سامان و نعمت، همه چیزش زیر و رو  دیدم 

گرچه با علم به آن منزلگاه، از ویرانه هایش سطرهایی برمی خوانم. گویا با تردید، 

کـه حرکـت شـبانه بندبنـد مفاصلشـان  شـتران باریک میـان را در ایـن جـا نـگاه داشـتم؛ شـترانی 

کرده اسـت. را فرسـوده و خسـته 
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کـه بـا پرداختـن بـه ایشـان، از هـر عشـقی  دل مـن در اندیشـۀ مردمـی اسـت و نیـز خاندانـم 

فارغم و بر آنان می گریم.
ک جامه بر تن دارند. که از خا به سرزمین طّف بنگر؛ به آن مردمی 

گرگ ها و الشخورها را بر سرشان مسّلط ساخته است. ستم دشمنانشان 

که شب این دشت، مهتابی است. گمان بری  از درخشش نورشان 

ک افکندند. گروهی را بر زمین زده و بر خا که  ک افتاده اند؛ پس از آن  بر خا

کـه از ضربـت نیـزه بـر تـن  خ رنگـی  زرهـی برنگزیدنـد و لباسـی نپوشـیدند، مگـر همـان خـون سـر

داشتند.

گرسنه و الغر، در عرصۀ نبرد بر شتران باریک سوارند.

که نویسندگان برنوشتند _ : به خاندان َحْرب بگو _ و در بارۀ این قوم چه بسیار سخنان 

که از عذاب خدا هشدارتان داد، هرگز هشدار نداد! گویا پیامبری  کردید؛  گم  حق را 

گم شـدۀ از راه هدایت بودید، با راهنمایی به راه راسـت پذیرایی  که  گویا او در اّم القری شـما را 

نکرد.

که از هدایت عریان بودید، جامۀ آن را بر تن نگرفتید! و شما پس از آن 

کـه اصـالح  کسـانی  و ]در اسـالم[ حتـی یـک بـار1 نابه سـامانی ای را اصـالح نکردیـد و هیـچ گاه از 

گرنـد، نبودیـد.

کـه نـژاد و تبـار شـما بـا پیامبـر یکـی اسـت. هیهـات! نـه خویشـاوندی ای وجـود  کردیـد  و اّدعـا 

نـه هم تبـاری ای. دارد و 

ع  در میـان آفریـدگان، کسـی را اصـل و تبـارش پیـش نمی انـدازد، هـرگاه خصلت هایـی او را کـه فر

آن تبـار اسـت، پـس بیاندازد. 

که درخور خریدن است، فروختید. که درخوِر چیدن است، دور انداختید؛ و آن را  آن را 

مهلت دادنتان از سـوی خداوند، شـما را از سـر نادانی فریفت. آری؛ فریب داده شـدگان فریب 

خوردند.

کوثر بازداشته خواهید شد. کسانی را از آب بازداشتید،  پس به همین سبب از  در طّف 

که شما نیز از آنان ناپسندی بینید؛ گر آن جا از شما ناپسندی دیدند، زودا  ا

1. در متـن »ِامـرة« آمـده، و در دیـوان سـید مرتضـی »مـّرة« درج شـده که همین درسـت اسـت و ترجمه بر همیـن پایه صورت 
گرفت. )ن.(
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کـه خداونـد فرمانـش داده  کنـد؛ چنـان  کار حکـم  کـه جـّد عدالت ورزشـان در ایـن  در آن روز 

اسـت.

کوچک شمرند؟ که دوراندیشان آن را پست و  چگونه دینتان را به دنیایی فروختید 

گر تقدیر خدا در مورد امر خالفت شما نبود، جایگاه خود را بسی پست تر می دیدید. ا

که ]به ناحق[ پیش افتاده، ناچار می لغزد. کس  روزگار در مورد شما سکندری خورد و هر 

هرگز به چیزی افتخار نکنید؛ که مایۀ فخری از خود میان ما باقی ننهاده اید.

که مقّدر شده بود، ببینند. بر اثر بیعتی نسنجیده1 به خالفت رسیدید تا چشم ها آن چه را 

کـه بـاد صرصـر آنـان را برانگیختـه  کـه اسـبان ]بـه فراوانـی[ چـون ملخـان رواننـد  گویـا می بینـم 

است.

که از خشم، آنان را چون شیر ژیان می یابی. و بر پشتشان سوارانی نیرومندند 

گر چیزی ببارد، جز باران خون نمی بارد. و روز نبرد از نیزه هاشان ا

کرده بود، باز می آید. که پشت  آن روز حق به اهلش بازمی گردد و حکومتشان 

ای حّجت هـای خـدا بر آفریدگانش، که مایۀ بصیرت بینایانید!

فـرود  نـزد خداونـد  فرورفته ایـد، در حقیقـت  ک  کـه شـما در خـا دارنـد  گمـان  گروهـی  هرچنـد 

هسـتید[. او  مهمـان  ]و  آمده ایـد 

کاِر برانگیختن و حشر را به شما سپرده است. که خداوند  خود بهتر دانید 

که شما را شفیع خلق ساخته، آمرزش بخواهید! کارنامۀ ما است، از آن  گناهی در  گر  ا

هرگاه صادقانه هوادارتان باشم، زشتی هایم زشتی به حساب نیاید.

کنم. که با شمشیر، یاریتان  کردم و هم امید دارم  هم با زبان یاریتان 

گردد! گر آشکار  که حاشا ا میان سینه ام رازی از شما نهفته 

کن! آری؛ وعده یافته را چنین انتظاری  گویند: آن راز را آشـکار  که مرا  در انتظار زمانی هسـتم 

سزا است.

کنم. که خشم فروخورم یا صبر  کنون بر من تنگ آمده  کردم؛ اّما ا دیری صبوری پیشه 

کرده و از هم نپاشیده است؟ کدام دل اندوِه شما را با خود حمل 

کسی نه! کسی را زندگی مباد و عمر دراز از آِن  پس از شما 

تـه« عبارتـی اسـت کـه در سـخن عمـر آمـده و راویـان آورده اند: »بیعت ابوبکر لغزشـی نسـنجیده بود که خداوند شـّرش 
ْ
1. »َفل

را دور کـرد.«
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کس را در سفر یا حضر، پس از شما آرام و قرار مباد! هیچ 

که شما از آب نهرها باز داشته شدید، هیچ تشنه ای از ما سیراب مباد! از آن پس 

کشیده اند! هیچ پایی بر فراز منبر مباد، وقتی شما را از آن به زیر 

همچنین در بخش چهارم دیوانش ]343/2[ چنین فخر می ورزد:
ای کـه جامـۀ  نـازک بـر تـن داری! حـال کـه سـپیدْی مهمان گیسـوانم گشـته، تو را از من سـودی 

نرسد.

کـه سـپیدی بـر پوسـت سـرم مهمـان شـده و فـرود آمـده و دیگـر از پـس او، از هیـچ  آیـا نبینـی 

برنگیـرم؟ لـّذت  فرودآینـده ای 

کـه فـرود آمـد، عشـقم بـه زنان زیباروی را زدود و نیز وسوسـه های عشـق را از سـینه ام  آن رنـگ 

برکند.

کشـتن گاه های جسـم و جانـم  کـه روزگارم را بـه سـوی  گشـت  در سـرم از آن پـارۀ آتشـی پدیـدار 

رهنمـون می گـردد.

کـه اسـباِب مـن گذشـت، وسـیله بودنـش  کنـون  جوانـی ام وسـیلۀ جلـب دوسـتی لعبتـان بـود و ا

گذشـت و تمـام شـد.

کنی؛ دست از تمّنای باطل بکش! که مرا بر ُانِس با باطل مالمت  ای 

کند. کفایت  که موی سپیدم، خود، مرا به مالمت  دیگر مرا به عشق ورزی مالمت مکن؛ 

کـه از سـر گمراهـی بـه مـا فخـر فروختنـد، بگو: سـنگریزه ها کجـا و سـنگ های بزرگ  بـه کسـانی 

کجا؟

کجا؟ کجا و مرداِن راست پیکِر باالبلند  قامت های حقیر و بدمنظر شما 

ما بلندانشین جهانیم و شما پست ترین پست ها.

تـالش  محـال  امـر  بـرای  پـس  نیسـت؛  برابـر  فرومایـگان  بـا  سـروران  و  سـادات  فضیلت هـای 

! نکنیـد

گمنام نیست. گمنام؛ و در میان همۀ ما یک تن  کس نیست جز فرومایۀ  در میان شما هیچ 

گذارید و در فرودست ترین منزل ها فرود آیید! بلندآوازگی را به اهلش وا

در وزیدن گاه تندباد جای نگیرید و در باریدن گاه باران تند، ُسکنا نگزینید!

که بهترین آفریدگان، خاندان من هستند و قبیله ام برترین قبیله ها؟ نبینی 

کسی میانشان ناقص نیست؛ و نادانی در آنان یافت نگردد. هرگاه به سنجش درآیند، 
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که اهل تقوا، از برهنه پای و پوشیده پای، پیرامون او طواف می کنند سوگند؛ به خانۀ خدا 

و نیز به خون های ریخته شده در سرزمین منا؛

کـه طلـوع  گاه  کـه بـه سـوی جمـرات سـنگ می افکننـد، آن  و بـه دسـت های عریـان و برهنـه 

خورشید فرارسد.

گنـاه از دوش بـر زمیـن  گناهـکاری میانشـان بـار  کـه هـر  و بـه آن دو موقـف ]= عرفـات و منـا[ 

بگـذارد؛

کام نشود. کام شوند، هیچ امیدواری در آنجا نا گر مردمی بر غیر این دو امید بندند و نا پس ا

که می شناسـید،  کسـانی از مردم  که در فضائل، مانند  جوانمردانی از قریش با من پیوند دارند 

نیستند.
که بر آبشخور برگزیده از جایگاه بلند شرف و تقوا در رویارویی با مرگ وارد می شوند. کسانی 

کـه هـرگاه در میـدان نبرد ناشـناخته باشـند، خوی پسـندیدۀ ایشـان به اصل نیکشـان  همانـان 
کند. داللـت 

ماه مجالسند، اّما روز نبرد شیران شرزه اند.
گـر بـه مسـابقه برآینـد، کسـی یـارای برابـری بـا  گـر بـه نبـرد خیزنـد، کسـی حریفشـان نباشـد؛ و ا ا

آنـان را نـدارد.
گر آنان را نمی شناسی، از شمشیرهای برکشیده و نیزه های راست، نشانشان را بازپرس! ا

ک افتاده، و نالۀ داغدیدگان را بر سرش می شنوی. که بر خا و نیز از هر 
که با شمشیر بازی می کند. گویا دست هاشان در روز جنگ، شمشیرهایی است 

کوتـاه  کـه بلندتریـن حمایل هـا بـرای او  هـر یـک از آن هـا چـون نیـزه ای بلنـد و افراشـته اسـت 
اسـت.

هرچند پادشـاه بزرگ نیسـتم، اّما هیچ زیان و ننگی به این دلیل به من نزدیک نشـود.
گاو و شـتر ندارم، گله های  گرچه صاحب ثروت بی زبان و بازبان نیسـتم و  و 

گردد. کرامت صرف  که آن دارایی در راه احسان و  بهتر از دارایی نقد، آن است 

که به تو بخشند. گوید، بهتر از مالی است  که فقیری را بی نیاز سازی و او سپاست  این 

ِعـرض و آبـروی صـاف و بی خـراش خـود را در معـرض خـراش و لکـه دار شـدن مالمتگـران و 

مـده! قـرار  سـخن پردازان 

نیـز  و  نیسـتند؛  یکسـان  می کشـند،  پـس  پـا  نبـرد  از  کـه  کسـانی  بـا  حمله کننـدگان  مـا،  میـان 

نیسـت. بخـل ورز  ماننـد  مـا  بخشـندۀ 
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گر خواستی، خود را از این بند، برهان! ثروت  جز بند رنج نیست؛ پس ا

کشـــیدنش را  کـــه پشـــت شـــتران نیرومنـــد نیـــز تـــاب  کشـــم؟ بـــاری  تـــا چنـــد بـــاِر مردمـــان را بـــر دوش 

ندارد.

گـر صبحگاهان به دیدارم نیاید، شـامگاهان  کـه بـه او روی خـوش نشـان نمی دهم، ا اندوهـی 

کند. چنین 

کنم؟ تا چند باید در عرصۀ ذّلت اقامت نمایم و تا چند در توّقفگاه فرودست زندگی 

گران بار از رنج ها بمانم و همه روزگارم، سرگرم باطل باشم؟  و تا چند 

کـه بـا رضایـت دادن بـه کمتـر از نیمـۀ توانایـی ام ]در نـگاه مردم[ من کامل شـدم  گویـا در حالـی 

کامل نیسـتم. _ و نـه آن هـا _ در حقیقـت 

همه به ظاهرم حسد و غبطه می ورزند؛ اّما از درون، درخور رحم و شفقتم.

کنی در آن  ـــا ـــده و س ـــر مان ـــه بای ک ـــی  ـــا منزلگاه ـــارد ی ـــر آن نمی ب ـــاران ب ـــه ب ک ـــتم  ـــا دّره ای هس گوی

ـــدارد. جـــای ن

که آن چه مایۀ خشم شما است، از من غروب نمی کند. به حسودانم بگو: بیدار شوید؛ 

کـه در سـخن بـا مـن بـه سـتیز درآمـد و در بلنـدی بـا  کـه بـا سـخنی بلیـغ و فصیـح، آن را  مـن آنـم 

گردن فـرازی می کـرد، رسـوا نمـودم. مـن 

گر برای حفظ خود از دشمن سنگر بسازید، سنگرهای من در سایۀ نیزه ها است. ا

کـــه خورشـــید را پشـــت حجـــاب  ـــه مـــن عطـــا فرمـــوده، پنهـــان مســـازید؛  ـــد ب کـــه خداون ـــی را  فضل

نتـــوان پنهـــان داشـــت.

ــاز  ــنگخوار تیره رنـــگ از بـ غ سـ ــر ــه مـ کـ ــان  ــد، چنـ گریخته ایـ ــوکت و ســـطوت مـــن  ــواره از شـ همـ

می گریـــزد.

کـــه خون خواهیـــم از شـــما و دشـــمنیم بـــا شـــما اســـت، دیدگانتـــان طعـــم خـــواب را  مـــادام 

نخواهـــد چشـــید.

کـــه شـــعلۀ خشـــم مـــرا برافروختـــه؛ پـــس دیگ هـــای  کنیـــد از شـــّری  ک بپرهیزیـــد و حـــذر  از هـــال

ـــه جـــوش آمـــده اســـت. انتقامـــم ب

گوش هاتان را به درد آورد. موج های دریایم مجنون و طوفانی شد و صدای تندرم 

گـرد و غبار شـما را  کـه تندبادهـا، بـه همراه  گـر مـن ]بـا شمشـیر[ شـما را پـاره پـاره بـه هـوا نپرانـم  ا

بـا خـود برند،
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پس ندای فریادرسی را پاسخ نگویم و در روز بخشش، سائلم را جواب ندهم.
و نه قوم من بارشان را به هنگام غنیمت بردن یا تاوان دهی بر دوش من نیندازند!

کـــه ]آن اســـبان جنگـــی[ در دشـــت و صحـــرا خواهنـــد تاخـــت، همچـــون شـــتر  فـــردا خواهـــی دیـــد 
مرغـــان رمیـــده.

کشــیده شــده[، از ایــن  هماننــد صبــح بــا اســبان سپیدپیشــانی ] کــه سپیدی شــان تــا بینــی 
غبارســتاِن چــون شــب تــار بیــرون خواهنــد آمــد.

هر که آنان را بیند، گوید: کیست این که با چهارپایان بچه دار، فضا را پر کرده است؟
که سـرنیزه ها را از خون  که بوی شـان هراس انگیز اسـت قرار دارند  کسـانی  بر پشـت آن اسـبان 

پهلو ها سیراب می سازند؛
نیزه هـای سـفید ]و درخشـنده[ چـون شمشـیر؛ اّمـا صیقلـش بر دسـت صیقل دهنده ای ]نرسـیده 

و[ نگشـته است.
که شتابان و دامن کشان می رسد؛ که مرگ نقد را بینی  آن جا است 
گرد و غبار چشم را تیره می کند و تاخت اسبان زمین را می لرزاند؛ و 

کشـته شـدگان از آن هـا برکنـده می شـود و شـکم هـر بـاردار پیـش از  کـه لباس هـای  گاه  و آن 
کامـل شـدن جنیـن، دچـار درد زایمـان شـود؛

و هـر جوانمـردی تنهـا بـه فکـر نجـات خویـش اسـت و مـردان قبیلـه از زنـان باحرمـت ]کـه بایـد 
آنـان را محفـوظ نـگاه داشـت[ غافلنـد.

گـر خواهـم جای هـای دیگـر جـز باِبـل را  گـر در باِبـل بـه نیازهـای خویـش دسـت نیابـم، ا مـن ا
هـم دارم.

گر در موطنی به اضطراب به سر برم، پشت مرکب ها را جایگزین آن موطن سازم. ا
گردد، جای جوالنم در سرزمین های دیگر تنگ نیست. گر سرزمینی بر من تنگ  ا

گر دوستی از من بیزاری جوید و جفا ورزد، از وی دست بشویم. ا

گزیدن بهتر از فرود آمدن ذلیالنه در مکانی سرسبز است. در جایی خشک و خالی منزل 

گونه افتخار می ورزد: و هم در بخش چهارم دیوان خویش ]137/2[ این 
که شـیفته نبود، به دام شـیفتگی درافکند. شـب عرفات چه جنایتی به بار آورد! قلبی را 

که در وقوف من چه بر سرم خواهد آمد، از این وقوف حذر می کردم. گر می دانستم  ا

کردنـد تـا آن دسـتۀ آهـوان کمرباریک بـا جمال خویـش در دل ما جای  همچنـان مـا را وسوسـه 

گرفتند.
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ــه را  ــای نهفتـ ــوان[ زیبایی هـ ــد، ]آن آهـ ــن افکنـ ــرام از تـ ــوای احـ ــوان تقـ ــر جـ ــه هـ کـ پـــس از آن 

کردنـــد. نمایـــان 

کند یا سوز سینه ام را شفا بخشد. از آن آهوان به سالمی قانع بودم، مگر مرا سیراب 

کـــه پیشـــتر بـــه انـــدک رضایـــت نمی دادنـــد، بـــه انـــدک  کـــه جماعتـــی را  مهـــر چنـــان اســـت 

مالطفتـــی راضـــی ســـازد.

ـــا پیشـــتر جـــز  گوی کنـــد ]و بی رغبـــت[ بـــود، از شـــوق عشـــق ســـُبک و بانشـــاط می شـــود،  کـــه  و آن 

ســـبک و بـــا نشـــاط نبـــود.

کـــه دیرگاهـــی اســـت آن چـــه معـــروف نیســـت ]و عشـــقی اســـت  کـــن بـــا قلبـــی  ای مهـــر او! مـــدارا 

سرکش و ویران گر[ را به او شناساندی.

کـــه در مـــورد عقـــل و خـــردش  گـــر ســـخت و خشـــن نبـــودی، آن قلـــب راضـــی بـــود  ای مهـــراو! ا

داور باشـــد.
گندمگون! آیا روز وداع همۀ بار خود را بر دوش این ناتوان انداختی؟ ای 

که هر دوست داشتنی ای او را به دوستی می خواند و هر مونسی او را از جدایی بیم می دهد.
گریان بازگشتم، با چشمی آسیب دیده برگشتم؛ که از جدایی  گویا آن گاه 

کـه بـار سـنگین عشـق بـر  کـه آن آه در دل سـوخته ای اسـت  گواهنـد  کـه مالمتگـران  و بـا آهـی 
دوش او اسـت.

گاه  هـرگاه بـه صـورِت سـاختگی در برابرشـان بـه انـکار عشـق پرداختـم، بـا اشـک روانـم از آن آ
شدند.

کـه پیـش از رمی جمرات، تیرهای مرگ آور عشـق را به سـوی  ک چهرگانـی هسـتند  در منـا، تابنا
دل های مـا می افکنند.

کـه بـا ُحسـن خـود از زیبایـی  زیبارویانـه دامن هـای نـازک بـه زمیـن می کشـند آن زیبارویانـی 
لبـاس بی نیازنـد؛ و بـا میانـی بـه غایـت باریـک از همـۀ زیبایـان سـبقت می گیرنـد.

گوش زیبایی اند. گوشواره نمی آویزند، بلکه خود آویز 

کرشـمۀ زیبارویی و روی  که  که این جنایتی اسـت  از سـپیدی مویم به شـگفت افتاد، در حالی 

گرداندن یار بر سـرم آورد؛

کار  آن زیبـاروی ُجـرم سـپیدمویی را بـر مـن بسـت؛ گویـی ایجـاد خط هـای سـپید در مـوی من، 

من اسـت!

کـه بـی خواسـت مـن بـا جایـگاه و منزلـی  ایـن ]جوانـی و ِمشـکین مویی[ جایـگاه و منزلـی اسـت 
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گرفتـه،  کـه در منـزل جدیـد جـای  کـس  کـه آن  دیگـر ]یعنـی سـپیدمویی[ عـوض شـد، حـال آن 

همـان جـوان1 جای گرفتـه در منـزل آشـنای پیشـین اسـت.

ایـن وضـع کنونـی او را زشـت مشـمار! او دورتـر اسـت از ایـن شـبهه که کسـی بتواند بـه او تهمت 

بزند.

گردبادهای داغ، نشانه هایش محو شده است. که بر اثر وزش  جایی است در دوردست 

از مونسی در آن صدایی برنخیزد و تنها صدای آواز جّن در آن شنزار برخیزد.

گویا دسته های شترمرغان در بیابانش با رماننده ای شتاب انگیز رمیده اند.

که با شتاب آن ها را به حرکت درآوردم! که خسته نبودند، از پای ماندند؛ بس  شترانم با آن 

کردنـش از پـا افتاده انـد و یـا از راه بازداشـته شـده  کـه جهانیـان در راه طلـب  چیـزی را می طلبـم 

و یـا از میانـۀ آن بازگردانـده شـده اند.

عّزت برای مردان در رنج و سختی است؛ و هیچ عّزتی بی مشّقت فرادست نیاید.

بیابان خشک منزلگاهی منیع برای عّزتمندان، و ذّلت،  خانه ای است در مرغزاری سرسبز.

گرفتنـم را طلبیدنـد و رویدادهـای روزگار مـرا ]در فرهنـگ و ادب[ بـه  سـختی ها و بالهـا اوج 

دادنـد. پـرورش  خوبـی 

از بند ذّلت مردمان رستم و مرا در این َرستن، نه سرزنشی است و نه نکوهشی.

گرفته ام و بهارگاه و تابستان گاهم سرزمین فضیلت ها است. در سرای افتخار جای 

هـم سـروده هایم و هـم نوشـته هایم ]در محیـط تاریـک ادب[ همچـون سـتاره ای شـب رو در 

آسـمان بلنـد، سـیر ]و نورافشـانی[ می کنـد.

که خود را از او در امان دیدند! چه شگفتی ها دیدم از خیانت روزگار به مردم پس از آن 

در شگفتم از دور ماندن نیرومندان از توانگری در همۀ عمر؛ و بهره مندی2 ناتوانان. 

کـــه آشـــکار نیســـت، درک  گویـــا هـــر آن چـــه را  و نیـــز از بســـته بـــودن چشـــم مـــردان بـــر صـــواب؛ 

نمی کننـــد.

گزینـــی و روی گردانـــی ام از  آبـــرو و ِعـــرض خـــود را از فرومایـــگان قبیلـــه ام ]قریـــش[ بـــا دوری 

کردم3. بدی ها، حفظ 

گویا »الفتی« درست باشد. )ن.( 1. در متن »الغنی« آمده، ولی 

گویا »حظوه« درست است. )ن.( 2. در متن »خطوه« آمده، ولی 

3. در متن »فدیُت« آمده، ولی با توجه به سیاق »وقیُت« درست تر به نظر می رسد. )ن.(
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کـه از آن هـا در برابـر آن چـه ایشـان را رنجـه می کنـد حمایـت می کنـم، از  پـس بـه همـان انـدازه 
همـۀ دارایی هـای دیریـن و تـازه ام بـه آن هـا می بخشـم. 

که از آذرخش تهدیدم و تندر نعره ام به وحشت افتادند! چه بسیار دشمنان 
گاه که بر فراز آسـمان طنین صدای مرا شـنیدند! کرده اند، آن  گویا مرکب هاشـان رم 
که ریسمان بندگی مردمان را با ضربت نیزه و شمشیر مالک شدند. قوم من آنانند 

کسی توانایی ایستادگی نداشت. که در آن  کردند  و در روزهای سخت ایستادگی ای 
کـه بـا آن جمـع دشمنانشـان را از افـراد خـار بـر چشـم رفتـه و بینـی بـر  و نیـز حضـوری داشـتند 

کنـده سـاختند. ک مالیـده، آ خـا
کردند و بر سر تهیدستان باران مهر و لطف باریدند. که نعمت های عظیم عطا  آنانند 

گویا روز نبرد ایشان در میانۀ نیزه ها، مارهای صحرا و شیران بیشه اند.
گشـتند بـا سرخوشـی از جـود ]بـه  کـه بـر پشـت شـتران چـاق یـا ضعیـف سـوار  چـه بسـیار از آن هـا 

دیگـران[.
کـه  گرفـت، کسـی  کرامت هاینـد و دیرزمانـی بـا بخشـش الفـت  کـه دلبـردۀ  و چـه بسـیار از آن هـا 

بـا آن الفـت نداشـت. 
که با مردمان چندان الفت نداشتند. کسانی  که با بخشش الفت دارند   

به انجمن های شاهان درآیم که ندایم را اجابت کرده، به بیانم گوش فرادهند.
کـرده ام و بـا عـزم، از هـر  بـا اندیشـۀ اسـتوار، در برابـر هـر تهمـت ایشـان را پشـتیبانی و حمایـت 

کفایتشـان نمـوده ام. بیـم 
کنـکاش می کننـد و افتخـارات  کـه فضیلت هـا و افتخاراتـم را بررسـی و و در بـارۀ آن  می بینـی 

گـرد می آورنـد. گونـم را  گونا
کانم را بر راویان بازگویند و از بزرگی هایم هزار هزار برشمرند. و افتخارات بازمانده از نیا

گسیل دارند. و از سپاه اندیشۀ من به سرزمین دشمنانشان لشکر دانش و علم 
گاهی بخشی و دانش من پناه آورند. گاه به مشکلی ناشناخته برخورند، به آ و چون نا

گواری هـای بـزرگ و عظیـم را از خویـش براننـد و بـا پنـاه جسـتن بـه مـن، از دشـمنان  بـا مـن، نا

امـان یابند.

گشته ام؛ که بر چکاد جهان و جهانیان برآمده، مصاحب و همراه  با هر صاحب قدرتی 

که در میان جمع برابرش ایستاده ای، با چشمان پادشاهی به تو می نگرد. در حالی 

کسوف نمی پذیرد. که  کنون به حسودان بگو: دور شوید از خورشید آسمانی ای  ا
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کـه سـیل هـر چـه را پیـش رو بینـد،   گیـرد؛  و بگذاریـد سـیل ایـن سـیل گاه راه خویـش را در پیـش 

بـا خـود می برد.

کرمتان توشـۀ خود سـازید ]و این را برای خود غنیمت شـمرید[؛  ناامیدی دل ها را از احسـان و 

زیرا خصلت واالی بخشـندگی، خانۀ هر انسـان واال اسـت ]؛ نه شـما[.

کرامـت مهمـان مـن باشـید و بـی هیـچ فخـر و بزرگـی  کـه در سـرای  و بـه همیـن رضایـت دهیـد 

گام برداریـد.

و  امـام شـهید؟ع؟،  ک خویـش، سـبط پیامبـر،  پـا در بخـش پنجـم دیوانـش ]482/2[ جـِدّ 

کشتگان همراه او را چنین سوگ سروده است:
ای سـرا؛ ای سـرای روزه داران شـب زنده دار ]به نماز[! چگونه افقت از ستاره تهی شد؟

کنان این سرا در آن زندگی خّرمی داشتند. که سا به یاد دارم 

هم صبحگاه و هم شامگاه جز از جام شراب ناب روحانی نمی نوشیدند.

کند، خون خواهم افشاند. گریستن ابا  گر از  که ا بر این سرا با چشمی اشک می افشانم 

کـه  کوچیده انـد[ مرثیـه می سـرایم؛ آنـان  کنـون  گرفتـم و اهلـش را ]کـه ا در سـرای یـاران جـای 

اندام هـا و رخسارهاشـان از الغـری رنگ پریـده بـود؛

سیر شبانه چنان آنان را نزار کرده بود که گویا تکه هایی از ریسمان به هم تنیده بودند؛

شب روی ]بدون استراحت و[ یکسره، سرهاشان را به سوی سم  مرکبهاشان فروافکنده بود.

کرد، گوشت صورتم را آب  که غم عشق  یارا! روزی 

که می دانستی، پوشاندم؛ و اّما آن درد بی درمانم ]= عشق[ را ندانستی. آن الغری چهره ام را 

که غیر عاشق را با عاشق یکی ببینم. کسی نیستم  که در آن هستم،  در آن عشقی 

کوچ می کند. که از ریگزاری دور به ریگزاری دیگر  کاروانیانی اسـت  عشـق من، نه به آن 

گردن و دست زیبا. و نه آن ستبرراِن میان باریک، و نه آن صاحب 

گرگ ها و الشخورها، که در طّف میان  کسانی  ناله ام را بشنو در یادکرد 

افتادند و برخی با نیزه در جا، از پای درآمدند و برخی با تیغ جان باختند.

کشیده نشدند. گشتند و به رشته  که رها  کنده ای بودند  گوهرهای پرا چون 

گویا زمین از سوی آسمان، با ستارگان تیرباران شده است.

کـه فریـب قسـم  کرامـت آمدنـد؛ چـه بسـیار مردمـان  کوفیـان آنـان را فراخواندنـد و ایشـان بـه 

می خورنـد! را  سـوگندخوران 
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گرد و غبار سر برزدند. که مرکب هایی از میان  که در پایان شب دیدند  تا آن 

که از نجد به تهامه می رود! گویا به سختی رانده می شوند، مانند سواری 

کـه چشمانشـان سـرمه  کینـه داشـتند  کـه دل هایـی سرشـار از  و بـر آن مرکب هـا سـوارانی بودنـد 

از رنـگ خـون داشـت.

کشانده است! که حرص و آز او را بر سر طعامی  کینه، باز شکاری بودند  گویا از 

کـه فرورونـدگان بـه دریـای سرشـار ]جنـگ  پـس بـا ضربـۀ نیـزه بـه اسـتقبال جوانمردانـی آمدنـد 

و[ آن چـه از آن پرهیـز می شـود، بودنـد. 

و همه کسانی بودند که بار سنگین رنج بر دوش داشتند و بار گران سختی ها بر دوششان بود.

گر در عرصۀ نبرد جانشان را می نهادند، پشیمان نمی گشتند. با عزم خویش پیش می آمدند و ا

گـر روز صلـح بـر سـر غذاشـان می خواندنـد، بـه آن لـب  کـه ا چنـان بـه جنـگ دل بسـته بودنـد 

نمی زدنـد.

َدِم شمشیرشان شکسته بود و دیگران شمشیرهاشان سالم و َدمشان شکسته نبود.

گلوی[ دلیران نامدار سیراب می ساختند. همواره تیغ خود را از خون میان ترقوۀ ]= 

کـه ]بـه  کـه جراحت هـای سـنگین برداشـته، نیـزه ای را حمـل می نمـود  پـس یکـی از آن دلیـران 

خاطـر شـکاف سـر آن نیـزه،[ بـرای بیننـده پارگـی لـب انسـان لب شـکافته را حکایـت می کرد. 

گیـاه  از تنـۀ  گویـا  یـا از سـرخی  گیـاه َورس از آن جـاری اسـت  خ  گویـی رنـگ سـر کـه  نیـزه ای 

اسـت.  روییـده  سیاوشـان 

و آن دیگـری بـا ضـرب نیـزه از پشـت اسـب درشـت پیکر یـا از پشـت اسـب سـیاه بـه زیـر افتـاده 

اسـت.
کار نمی بسـتند و نیرنگ نمی ورزیدند،  کربـال بـا ایشـان تدبیرهای بس زشـت به  گـر کوفیـان در  ا

هرآینه خوار و مغلوب بازمی گشـتند.
پس در سایۀ آن غبار تیرۀ جنگ، جان هاشان با تیغ شمشیر ستانده شد.

در برابر جمع عظیم اّمت، مصیبتی بر احمد و خاندانش فروآورده شد.
مصیبتی است نه مانند مصیبت های پیش از آن؛ و حادثه ای است بس دردآور.

که از دست بریدۀ شکارچی رها شده بود. که شکار را خواباند؛ اما تیری بود  تیری بود 
گرد آورده اند، که  کوردالن  به خاندان َحْرب و همۀ آن سرگشتگان از هدایت و 

که خواب است و بیدار به حساب آید، بگو: و نیز هر اسیر هوا و هوس 

کام تلخ تر است. که از حنظل نیز در  این پیروزی را شیرین نپندارید؛ 

289/4

)386(



غدیر در کتاب و سّنت و ادب )ج 4( 414

که پیشتازان فدای پاپس کشیدگان شوند! ک افکند؛ و بسا  پیشتازی شان آنان را بر خا

آیا در میان شـما کسـی هسـت جز زشـتکاری که تنش از تیر مالمتگران زخم بر نداشته باشد؟ 

گـر از فقـر بترسـد، عطایـی نبخشـد یـا چـون مـرگ را نزدیـک بینـد، پـا پیـش  ]آن زخم خـورده[ ا

نگـذارد.

که دوستی شان راه روشن آیین استوار است؛ ای خاندان یاسین 

و خانه هاشان فرودگاه فرشتگان و قرارگاه آیات محکم الهی است!

شما حّجت پروردگار جهانیان بر همۀ آفریدگانید؛ چه عرِب شیواسخن و چه عجم.

کجا می توان به خدای خالق نعمت بخش نزدیک شد، جز از راه شما؟ و 

به خدا سوگند! شعر و نثر و سخنم را از یاد شما هرگز تهی نسازم.

نیز دشمنانتان را هرگز از زخم زبان و تیر سخنم وانگذارم.

گشوده شود. و نه هرگز در روز ماتمی از شما، لبانم در جمع به خنده 

کنـم، غایـب بـودم، از یاری تـان بـا زبانـم  کـه می توانسـتم بـا شمشـیر یاری تـان  گـر در زمانـی  ا

غایـب نیسـتم.

شما را از پروردگارتان درود، و مزارتان از باراِن پربار و فراوان سیراب باد!

که نعرۀ شیران شرزه را به شرم اندازد. با غرش تندری 

گناهکاران رحمتید؟ که خود برای  چگونه برای شما باران رحمت جویم، 

نیـز در سـوگ امـام سـبط پیامبـر کـه جان هـا فدایـش باد، و یارانـش مرثیه ای سـروده که در 

بخـش پنجـم دیوانـش ]436/1[ یافت گردد:

کـه قلبـش عاشـق و بیمـار اسـت و دلـش دردمنـد؛ عاشـق، ولـی نـه  آیـا ترّحـم نمی کنـی بـر کسـی 

عاشـق دوشـیزگاِن بـاآزرم زیبـاروی؟

هجـران دوسـتان و خلـف وعـدۀ یـاران، او را زار و نـزار نکرد، هرچند آنان او را بدون هیچ جرمی 

کردند. ]که از او سـرزده باشـد[ ترک 

زوال  کـه  اندرونـش سـوز عشـقی  و در  نیایـد؛  بیـرون  کـه  اسـت  در چشـمانش همـواره خـاری 

نپذیـرد.

کـه در سـینه پنهـان دارم، سـوز عشـق درخـور سـرزنِش سـخت و رّد  ای مالمتگـر مـن! ایـن سـوز 

. نیست

گر تو از آب انگور می نوشی، شراب من از اشک روان بر رخسارم است. ا
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که دیدگان من همۀ شب ها بیدار است، آن هم چه سان! تو در خواب شو؛ 

گـــوش بـــر مالمتـــت نبســـته بـــودم، شـــاید از آن بهـــره ای می گرفتـــی و نیـــازت بـــه مالمـــت  گـــر  ا

برطـــرف می شـــد.

کـه هـر  کـه بـر جـان مـن نشسـته، بـر جـان تـو ننشسـته و دردی  مـرا مالمـت می کنـی؛ اّمـا تیـری 

روز می کشـم، تـو نمی کشـی.

گر آن که  کی را نکوهش کند؛ و ناروا اسـت ا گر کسـی که اندوهگین نیسـت، اندوهنا سـتم اسـت ا

در نعمت است، تنگدستی را سرزنش گوید.

که ناآرام به صبح رساندم و اندوه در دلم پیچ و تاب می خورد! چه شب ها 

که آن شب ها رفته، دیگر به آن ها اشتیاق ندارم و از آن ها تقاضای بازگشت نکنم. حاال 

آمد، چون آمدن خار در چشم؛ و رفت، همچون رفتن جنبنده ای مرگبار.

که دوستار رسیدنش نیستم. گر جماعتی دوستار دمیدن صبحند، صبح من چنان است  ا

غ بودند، هجوم آورد. که از بال فار که از آن، مصیبت ها بر قلب هایی  شامگاهی بود 

گردن هـا  کـه از اوج می نگریسـتند، بـر زمیـن فـرود آوردی و چـه  ای روز عاشـورا! چـه دیـدگان را 

کـه خوار سـاختی!

که پیش از تو، از من دور نبودند! کردی  ای روز عاشورا! چه امیدها را از من دور 

کردی و موی سـپید را در موهای سـیاهم درون نمودی. تو زندگانی باصفایم را مکّدر 

لحدهـا  سـنگ  میـان  در  سرنوشـت  دسـت  بـه  کوه هـا  چـه  کـه  ببینـی  تـا  کـن  گـذر  طـّف  در 

فروافتاده انـد.

کفتارهای بیابان! که عالجگری ندارند و یا الشخورها آنان را می درند یا  و چه مجروحان 

ک  بـر خـا بسـیار  و چـه  نپوشـانده،  را  آنـان  کسـی  کـه  نیـزه،  از دم  بسـیار جان دادگانـی  و چـه 

ک ننهاده است! کسی آنان را در خا که  افتادگاِن مرگ 

گویا رخسارهاشان از سپیدی و تأللؤ همانند ستارگانی در عرصۀ این بیابان سیاه است.

کوبیدند. گردن پهلوانان را در هم  که با تیغ و ضرب،  آنان مرگ را نچشیدند، مگر از آن پس 

گرگ هـــا  گوشـــتی را بـــه  ک و  کـــه[ خونـــی را بـــه خـــا و از بیـــم روز قیامـــت ]آن چنـــان نـــزار بودنـــد 

واننهادنـــد.

ــا فضلـــی  ــراه بـ ــار می بینـــی همـ ــر یـــک از ایشـــان را در میـــان انجمـــن، درخشـــنده چـــون دینـ هـ

انـــکار نشـــدنی.  
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که هراس به آن راه نیابد، به دِل نبرد می زنند. که از شمشیر دوری نگیرد و قلبی  با دستی 

کنـدن احسـان بـدون درخواسـت چیـزی را نمی شناسـند و سرشتشـان جـز بـر جـود  آنـان جـز پرا

کـرم نیسـت. و 

کـه شـتران غریبـه را از  ای خانـدان احمـد! تـا چـه انـدازه شـما را از حقوقتـان بگرداننـد، چنـان 

کننـد! گیـاه در سـرزمین های سـخت و ناهمـوار دور  چریـدن 

کندگی! کنده شده، به چه پرا و چه بسیار بینم که کشته هاتان در میان بیابان پرا

کلیـد حکومـت را بـه  ج می دادنـد، فرمانبرانـه  گـر ایـن بی انصافـان در بـارۀ شـما انصـاف بـه خـر ا

شـما می سـپردند.

کـه هیـچ کـس را بـدان دسترسـی نیسـت. مـردم یـا از فضـل  بـه فضـل شـما حسـد بردنـد؛ فضلـی 

محرومنـد یـا دارنـد و دیگـران بـه آنـان حسـد می ورزنـد.

آنـان بـه سـوی شـما ]بـرای نبـرد[ آمدنـد، در حالـی که با شـما پیمان بسـته بودند، در دسـته ای 

گسـترده؛  انبوه به اندازۀ شـب، ]سـیاه و[ 

کـه می خواسـتند با خوشـحالی حرکـت می دادند،  کـه دسـتان و پاهاشـان را آن گونـه  و در حالـی 

ماننـد دویدن شـتران باریک اندام رام؛ 

گـودال کربـال پاییـن می آوردنـد، چنان که  و اسـبان الغرانـدام بـا موهـای نـرم، آنـان را بـه سـوی 

گـردد و بیفتد.  َدلـوی از تسـمۀ خـود جـدا 

برای پرهیز از ضربۀ شمشیر و نیزه، زره هایی همچون زره بافتۀ داوود بر تن دارند.

کـه آن ها را  گویـا صـدای ضربـت شمشـیر بـر سـرها، آهنـگ صـدای بـاد در میـان درختانـی اسـت 

کنـد. می پرا

کـه بـا وزش  کبوتـران در درختزارهـا بـر شاخسـاران بـه حـال آنـان می گرینـد؛ ساخسـارانی نـرم 

نسـیم در پیـچ و تابنـد.

که این آواز تو، سـوگ بر حسـین اسـت و این آوازخوانی تو چون سـوگواری  کبوتر! نوحه سـرکن؛ 

است.

کـه بـه  کننـد  ِگـردش طـواف  کـرده و  کـه حاجیـان قصـد آن  کعبـه  دوسـتتان دارم؛ سـوگند بـه 

مـوازات ]بیـت المعمـور[ عـرش قـرار دارد؛

گر آن را با هر آبگاه دیگری بسنجیم، از همه برتر و واالتر است. که ا و سوگند به زمزم 

کنند؛ که شتابان در سرزمین منا قربانی  و به آن دو جای وقوف و شتران فربهی 

گردد و هرگز نشان رّد بر آن نخوَرد. که به جای آورند و پذیرفته  و به هر عبادتی 
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کـه انبوهی از جمعیت حضـور دارند، با نیزه  گـر پیـش از شـما در صحنـۀ نبرد  خشـنود می شـدم ا

از پـای درمی آمدم.

گشته اند. کشته است و سران مردان یا بر روی زمین رها شده و یا درو  که پر از  روزی 

به خاندان زیاد بگو: با این شتاب و سرعت به چه جرم سنگینی دست زدید؟

کـه دیـگ جنـگ در  گروهـی فرومایـه و ترسـو، در حالـی  بـا  چگونـه جـان دلیـران را سـتاندید 

جوشش بود؟

کندگی سامان دادند. کندید که شما را پس از راندگی و پرا جمع کسانی را پرا

کـه از گمنامـی بـه عّزتتـان رسـاندند و از پـس دور مانـدن از امنیت، امانتـان دادند و به  همانـان 

خود نزدیکتان سـاختند.

کام دیگـران می رفتیـد، یـا همیـن ضعیفـان  گوشـت در  گـر ایشـان نبودنـد، یـا چـون لقمـه ای  ا

ناتـوان شـما را می ربودنـد؛

کـه خشـک و بـدون رطوبـت اسـت می بودیـد، و یـا ماننـد خیمـۀ افتـاده ای  یـا ماننـد مشـکی 

سـتون. بـدون 

کـه در روزگار،  گزیـر از شـما می گیـرد؛ پـس آن  کـه نا روزگار بـه شـما چیـزی ]= فرمان روایـی[ داد 

گروهـی دیگـر می رویاَنـد.  طـراوت شـاخ و بـرگ قومـی را می گیـرد، همـو آن شـاخ و بـرگ را بـرای 

گواراتان مباد و هرگز انگشتتان از این زمانه شهد عیش برنگیرد! هرگز آب 

گیرد، به تدبیر و اصالح آن دست نیابید! آن گاه که رویدادهای سخت و نگران کننده شما را فرا

روزگار سیرابتان را به تشنه بدل سازد و توانگرتان را به محروم!

گفتم: عمامه هاتان را در عزای آن بزرگان شوکتمند از سر بردارید! به این جماعت 

که وقت سوگ خوانی  که امروز روز شهادت و قتل او است؛ و سوگ بخوانید؛  کنید؛  و بر او نوحه 

او است.

گـر  کـه در باریـدن بـا بـاران در رقابـت اسـت؛ و اشـکش روان اسـت، حّتـی ا مـرا چشـمانی اسـت 

نگویمـش: ای دیـده؛ ببـار!

کشته شدن جّدش، اماِم سبط پیامبر؟ع؟،  همچنین در بخش اّول دیوان خود ]159/1[ از 

یـاد می کند:
گـوارا نوشـم  کـه خانه هـای شـما خالـی و متـروک گشـته، آیـا از آب  ای خانـدان پیامبـر! در حالـی 

و لـّذت برم؟
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که شـما خواسـتید و من می خواهم،  که ]مرگ و[ جدایی خواسـت، نه آن چنان  و شـما چنانید 
در زندگانی ]خوش[.

آن  از  آن خیانـت ورزان  گوسـفندان  و  کـه شـتران  آن  بازداشـته می شـوید، حـال  فـرات  آب  از 
می نوشـند.

گویـا بـرای بیننـدگان، چـون چـادری  کنـده بـر زمیـن افتاده انـد،  گروهـی از شـما در بیابـان، پرا
]نگاریـن[ هسـتند! 

ــان را  ــه دردشـ کـ ــاخت  ــود سـ ــاند و دل هایـــی را نابـ ــه خـــون نشـ ــّف چشـــم هایی را بـ ــال روز طـ هـ
درمانـــی نبـــود.

یی نیست!
ّ

که آن را تسال مصیبت های روزگار بسیار است و بسا مصیبت 
در زندگانی مان همه تاریکی می بینم، صبح روشن کو؟ و همه درد بر درد، شفا کجا است؟

گر جال داده شود. که جالیی می طلبد، ا گرفته داریم  در سینه دل هایی زنگار 
کـه اشـکم را مالمـت می کنـی و سـوزم را نادرسـت و بی جـا می دانـی، و سـرزنش و مالمـت از  ای 

جانـِب تـو مایـۀ  رنجش اسـت؛
امروز تو را پاسخی نیست از من، جز آه دل و سوز جان و اشک چشم.

گاِه قرار نرسیده است؟ که آوارۀ خاندان محّمد را  آیا مرا تسّلی سزا است، حال آن 
مرکب هاشان را از رفتن بازدارند و به آنان هیچ دهش و بخششی نکنند.

کسی جز محّمدند و از اّمت و حزب او دورند! گویا نسل 

کـــه بی خـــردی بی خـــردان، از آن  کـــه نورتـــان بـــه خـــدا رهنمـــون اســـت، هرچنـــد  ای ســـتارگانی 

ـــع شـــد! مان

گروهی مایۀ پیوند به دوزخند، شما رشتۀ اّتصال به بهشت جاودانید. گر  ا

کارتـــان، روزان و شـــبان آن را نـــاآرام  قلـــب محزونـــم را وانهیـــد تـــا در فکـــر سرنوشـــت و ســـرانجام 

ســـازد.

این اشک ها از چشم من نمی جوشند، بلکه خون جوشنده از قلب منند.

وقتی شما نباشید، حیات مرگ است و خیری در آن نیست؛ و ماندن عین فنا است.

کـه شـما از آن کام نگرفتید،  گـواری ندیدیـد، بـرای مـن نیـز نعمـت دنیا  گـر شـما از زندگـی جـز نا ا

گواری نیسـت. جـز نا

کردیـد  کـه احسـان شـما را پـاداش نیـک ندادنـد؛ زیـرا شـما نیکـی  کنـد مردمـی را  خداونـد لعنـت 

و آنـان بـدی کردنـد.
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کمکی[ به ایشان رسد. کفایت ]و  نه در سختی ها دستگیری یابند و نه روز بال، 

که در آن آرمیدید و همواره باران رحمت بر آن سرازیر باد! گورهایی را  کند  خداوند سیراب 

که در پس آن ها غرش رعد و بانگ ُحدی باشد. ابرها به سویشان روان باد، حال آن 

گویا در این وادی شتران باردار فرود آمده اند و آن ها را ناله ای پیوسته و فریاد ]شوق[ است.

کـه در بهشـت پیاپـی از روی تکریـم سـیراب می شـود، پـس از بـارش ابرهـا آبـی  کـس  و هـر آن 

کـه خـود سـیراب اسـت[. بـدو نرسـد ]؛ چـرا 

در بخـش ششـم دیـوان خویـش ]560/2[ در سـوگ آن امـام _ صلـوات اهلل علیـه _ در روز عاشـورا، 

سـروده اسـت:
ای روز عاشـورا! خانـدان رسـول و برگزیـدگان خـدای رحمـان، چـه درد و غمـی بـه مثـل روز تـو 

چشـیدند؟

ک را به آنان نوشاندی تا سیراب شدند و با سوز آتش، آنان را سوزاندی. جرعه های هال

گردند. گاه عقابان  گرگ ها و  ک  گاهی خورا کندی تا  آنان را در میان بیابان پرا

از آرامش بی نصیب بودند و قرار و آرام ایشان جز به مرگ با سرنیزه ها نبود.

کـه یـا مشـتاق  کسـانی را  کشـان افکندنـد،  آنـان را از فـرات بازداشـتند و در پیرامـون آن بـر خا

رسـیدن بـه آن و یـا تشـنه بودنـد.

کردند؟ که بی یار و یاور چه سان جنگیدند و دلیرانه دفاع  ندیدی 

کـه شمشـیر و سـرنیزه همـه جـا را گرفتـه بـود، در آبشـخور مـرگ بـه یکدیگر پهلـو می زدند  آن جـا 

و بـرای رسـیدن بـه آن، از یکدیگـر پیشـی می گرفتند.

که هر بزدلی از بیم مرگ به سختی می گریخت و تنها رزمگاه دلیران بود. همان جا 

کـــرد و ایـــن خـــواری بـــه عدنـــان، بـــل بـــه قحطـــان  کـــه ســـرهایی از هاشـــمیان را خـــوار  روزی 

نیـــز رســـید. 

کـه علـف فـراوان و باطـراوت حـق را به سـان ریزه علف خشـک، به سـتوران دشـمنان در  روزی 
سرزمین شـان خوراْند.1

که آتش رنگ دود داشته است! که خاموشی نگیرد و بسا  و آتشی برافروخت 
که از خیانت و جفا، در دیِن ما پایه ای استوار و برپا باقی ننهاد. عاشورا روزی است 

1. تعبیری است کنایی از این که حّق باارزش و ارجمند را در آن سرزمین به سان گیاهی خشکیده، پایمال کردند. )ن.(
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ای یارانم در این مصیبت و همراهانم در غم امروز!
گر آتش خواهید، برخیزید و اخگر آتش را از سینه و چشمان من برگیرید! ا

کردنی نیست. کرده ام، پنهان  که از ترس دشمنان پنهان  و بدانید دردی 
کفر بر ایمان چیرگی می جوید، گرفتارند و  که ایشان میان دشمنان  گر بودم و می دیدم  ا

هرآینه شمشـیرم را از خون دشمنانشـان خضاب می بسـتم و سـپیدی پای اسـبم را از خونشـان 
محـو می کردم؛

کینه ها را شفا می دادم. کاری نیزه، درد و رنج  و با ضربۀ 
آنـان  بـا ارزان تریـن بهـا بـه  کـه بـدان بخـل مـی ورزم -  بـا آن  و روز طـّف، جـان خویـش را - 

می فروختـم.

که جان ها فدایش  نیز در بخش سـوم دیوانش ]311/2[ در رثای جّدش، امام سـبط پیامبر 

باد، در روز عاشـورا به سـال 413 چنین سـروده است:
کوچ ندارند. که قصد  تو را پس از رفتن ایشان شبی دراز است و مهمانانی از غم 

و اشکی که هرگاه نگذاری در مسیر خود جاری گردد، دیگر بار از پلک چشم چون سیل بیرون زند.

که جاری است، زخمی را مداوا یا سوزی را درمان می کرد! کاش این سیل اشک 

که بیمار باشم. که به سالمتم؛ اّما سوز دل جز این نخواهد  گمان رود  هر روز و شب 

گویـا دوسـتی مـن نسـبت بـه آن محبـوب، عشـق بـه حقیقـِت دسـت نیافتنـی اسـت و امیـدم به 

کـه بـه وصـال بخل مـی ورزد. وصـال کسـی اسـت 

کـه بـر ویرانـه و نشـانۀ رفتـگان از آن خانه هـا می گریـد و بـر آثـار بـر جـای مانـده در  بگـو بـه آن 

بیابـان خشـک می نالـد:

کـه در طـّف بی خون خـواه بـر زمین ریخته شـد، مرا از ایـن که غمگین و گریان  خونـی از آِن مـن 

بر منزل گاه ها و ویرانه های یار دیده شـوم، بازداشـت. 

کـه چـون بـا صبـر در برابـر تنـدی و تیزی اش مقاومت کنم، تسـّلی بسـیارم را در  مصیبتـی اسـت 

برابـر آن انـدک می یابم.

بـدان  بـاری  گویـا در همـۀ عمـر  کـه  بـر دوشـم سـنگینی می کنـد  کـه چنـان  بـار غمـی اسـت  و 

نگرفتـه ام. دوش  بـر  سـنگینی 

او در مـورد نزدیکانـش راهـی  بـه  بـرای آسـیب زدن  از محّمـد  ای دشـمنان دیـن! شـما پـس 

یافتیـد. 
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گمنامـی در میـان مـردم جـدا نگشـتید ]و  گویـا شـمایان بـه سـبب جایـگاه او، از خـواری آشـکار و 

بـه آبرو نرسـیدید[.

کـه بـه واسـطۀ اسـالم در میـان مـا عـّزت نیافـت، حـال آن که پیـش از آن  کـدام یـک از شـما بـود 

عمـری در ذّلـت زیسـته بود؟

گشایی، به خاندان َحْرب و بنی امیه بگو:  که زبان به سخن  گر راضی هستی  ا

کـه ]َدم و[ پهنـه اش پـر از  شـما شمشـیر محّمـد را بـر سـر خانـدان خـود او برکشـیدید، چنـدان 

کنـدی شـد. شکسـتگی و 

گمراهی نجات دادند و از وادی  که شـما را از  کسـانی پیش راندید  و سـواره نظامان را به سـوی 

ضاللت درآوردند.
که جّدش رسول رهایی بخش شما بود. کسی  خیانت روا نداشتید مگر به 

کـه بـر خـالف دوراندیشـی بـود، تـن دادیـد. همانـا حکومتتـان َپسـت و دینی که  و بـه دیدگاهـی 
گـردن نهادیـد، فرومایه و سسـت اسـت. بـه آن 

زنان خاندان رسول خدا در میان دیار شما از آزارهاتان شیون و ناله سرمی دادند.

ک طّف از جام مرگ سـیراب شـدند. عزیزانشـان، خواه کودک و خواه بزرگ، در خا
کردند. که باد های صبا و جنوب آنان را سرنگون  گویا شکوفه های بوستان بودند 

گیرند، فروافتادند. که تا خواستند برابر چشمانمان اوج  و یا ستارگان شب 
کـه پژمـرده  کـدام شـاخه بـود  کـه روشـنایی اش بـا تاریکـی نابـود نگشـت و  کـدام مـاه تمـام بـود 

؟ نشد
کردید[، که سبکبار و شتابان با او چنان عهدهایی بستید ]و بیعت  آیا از آن پس 

گرداندید؟ ک روی  به پشت بازگشتید و از راه راست بیرون رفتید و از حّق تابنا
دِر خانـۀ وی را بـه صـدا درآوردیـد تـا فریبـش دهید. آن که قصد نیرنگ نداشـت ]و اهل آن نبود[ 

با نیرنگ مواجه شد.

کرم خواهـان را  کـه  کریـم اسـت  کـدام  گفـت؛ و  کـه نـدای شـما را پاسـخ  کردیـد  و آن قـدر اصـرار 

پاسـخ نگویـد؟

کـه بـا طـوِل همـۀ آن صحـرا در  گشـت  اّمـا چـون بـه شـما نزدیـک شـد، بـا لشـکرهاتان روبـه رو 

می کـرد. رقابـت  کـی  درازنا

هر جا گروهی و بخشی از لشکر را می دیدی، آوای مهیب شتران و شیهۀ اسبان را می شنیدی.
پس نیافت جز پیمان شکن یا رویگردان و یا ُبرندۀ رشتۀ پیوند،
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گذارندۀ یاری اش، یا بازنشسته از یاری اش و یا رویاروشونده اش با جام مرگ و وا
کـه پـس از بـه خـواب رفتـن، برخاسـته بودنـد و نیـز  کینه هایـی پوشـیده بـا پـرده ای نـازک  و 

بـود.  لبریـز  از آن هـا  ُاحـد[  بـدر و  کـه خون خواهـی ]کشـته های  دل هایـی سرشـار 
و نیز نیافت جز شمشیرهای تیز صیقل یافته و نیزه های بلند نرم.

که بازگردد. گشودید و نه اجازه دادید  پس شما نه راه بر او 
کـه پیکرهـا و اسـتخوان هایی بـر زمین طـّف چـون آرایه هایی  سـخت اسـت بـر خفتـۀ در مدینـه 

زینت بخـش، افکنده شـدند، 
کـه بـه هیچ بـدی و مایـۀ اّتهامی نزدیک نمی شـود  و نیـز بـر او سـخت اسـت مـرگ هـر بزرگـواری 

گـر بـا سـخنی ناسـزا او را آسـیب زننـد، در برابـر، بـه نیکـی و زیبایی پاسـخ دهد.  و ا
گوارای شهادت نوشانده شدند. از آب فرات دور نگه داشته شدند و به جای آن، از شربت 

که پروای آن نداشـتند1 و فریب داده شـدند و چه  تیر مرگ به سـوی آنان افکنده شـد از جایی 
بسـیار غفلتـی که غفلـت زده را به فریب انداخت!

ک خداوند فرود آوردی! که بر خاندان تابنا ای روز عاشـورا! چه بسـیار مصیبت 
همراه مصیبت در خانه های ایشان درون شدی؛ و چه بد راه یافتنی!

کردی. گردن ها جدا  شهید خدا را از ما ستاندی؛ دست ها بریدی؛ و 
کشته شد. که پس از او دین احمد از دست رفت و عّزت مسلمانان ]همراه او[  کشته ای 

کـه خداونـدگارش ضمانـت داده تـا آن چـه را که  شـأن او را بـه سـتم فـرو نکاهیـد؛ شـأن کسـی را 
از او بازسـتاندید و در مـورد آن سـتیز کردیـد، بـه او بازگردانـد.

کنند، از این مهر سر برنمی تابم. ای خاندان پیامبر! شما را دوست می دارم و هر چه سرزنشم 
به آن که مرا برای عشقم به شما سرزنش کند _ و بسا سرزنشگران که ناصح نیستند _ گویم: 

ـــاز  ـــی رام، جه ـــون مرکب ـــز چ ـــرا هرگ ـــه م ک ـــد؛  ـــود مخوانی ـــی خ گمراه ـــه  ـــرا ب ـــد[! و م ـــته ]برانی »آهس

کـــرد.« نخواهیـــد 

ای خاندان رسول خدا! در مرگ و زندگی و سفر دور و دراز و حضر، سالم خدا بر شما باد!

گام هایم از راه رضایت شما بلغزد. نه قلبم از مهر شما بازگردد و نه 

گفته است: و هم در باب پند و اندرز، در بخش ششم دیوان خود ]271/1[ 
که دروغ و افترا مایۀ رسوایی است. به دروغ و افترا نزدیک نشو؛ 

1. مقصـود کوفیاننـد؛ چـرا کـه بـرای امـام نامـه نوشـتند و آن حضـرت را دعـوت کردند و گمان نمی رود آن کسـانی که چنین 
رفتـار کنند، نیرنـگ زنند. )ن.(
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که تنها درستی ها پایدار است. درستی ات را جاودانه ساز؛ 
کنانش همواره برای ما عبرت ها است؛ در این دنیا و سا

که به انسان روی می آورد و خواه در آن چه پشت می کند ]و می گذرد[. خواه در حوادثی 
رویدادهای روزگار، هم از ما می گیرد و هم به ما می دهد.

ذّلت برای جوانمرد مرگ است و زندگی دنیا تنها در عّزت است.
ذخیرۀ هر دو سرا، یا طاعت است یا افتخارات.

ک فراخوانند! که فراخوانندگانی او را به هال چه تباهی است برای انسان، این 
کنـد  ج  کـه وی در وادی هـای خـوش و خـّرم آن هـا دیـدار و تفـّر و آن قـدر او را می فریبنـد تـا ایـن 

]و بـه لهـو و لعب بپـردازد[. 
گذرند و ما را بر آن ها دیدگاِن بینایی نیست. عبرت ها در 

کنون رفته اند؟ که نزد ما بودند و ا کجایند آنان 
که ثمرات دجله و فرات از آِن ایشان بود. آنان 

هنـوز ایـن صـدا برنخاسـته بـود: »کـه اینـان بـه بیـش از آن چـه آرزو می کردنـد، دسـت یافتنـد«؛ 
کـه بانگـی برخاسـت: »رفتنـد«.

کاری برنیامد. وقتی مرگ به سراغشان آمد، دیگر از پاسداران و یاورانشان 
نه از آن ها و نه از شمشیرها و نیزه های برهنه و برکشیده.

گشوده داشتند، و سپس سخنشان جز خاموشی نیست. روزگاری لب به سخن 
که در خواب باشند. گورهاشان خوابیدند، بی آن  گویا در 

کنـون ]اسـتخوان های[ خـرد  کـه بـر تخت هـا تکیـه زدنـد و بـر سـمندها نشسـتند، ا از آن پـس 
شده و پوسیده اند.

کـه بـا سـرنیزه و شمشـیر بـه دسـت می آیـد، در امـان  کـه تـن بـه مـرگ دادنـد، از صلحـی  گاه  آن 

ماندنـد ]و بی نیـاز شـدند[. 

گفته شد دیگر راه نجاتی برایشان نیست، از اندوه و غم رستند؛ که به ایشان  آن گاه 

در صحنه ای که جای شمشیر و تیغ و سلحشوران بود.

که هراس مرگ را از آن جا نداشتند، بر ایشان درآمد. و مرگ از جایی 

و قبرهایی تاریک آنان را به سان در هم پیچیدن جامه ها، در خودگرفته و در هم پیچیدند. 
کنده می ساخت. که تندبادها آن ها را تباه و پرا کی بودند  و آنان در این قبرها همچون خاشا

کار باشـد، سـنگ بود. کرامی در  که احترام و ا کنده بودند و بالش ایشـان، بی آن  پرا
گوش فرامی دهند، که انگیزه هایی برای دلبسـتگی به دنیا دارند و به آن انگیزه ها  به آنان 
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گویا آوای نوحه گران را نمی شنوند، و 
و سخن نهفته در سرزمین های خالی را هنگام عبور درنمی یابند،

کـه در آن سـرزمین های خالـی رفاهمنـد بودنـد، همان گریه کنندگان هسـتند  کـه زنـان خنـدان 
کنـون می گرینـد[، بگو: ]کـه ا

تا چند خواب چشمان شما را می رباید؟
کی برای همیشه موعظه ها از شما در می گذرد؟  تا 

گر قلب هایی پندپذیر داشته باشید؟ تا چند پندتان دهند، ا
شما را خردهایی است رویگردان یا چشمانی نابینا.

کوه های استوار در زمین؟ کجایند  به این سرزمین ها فرود آی و نداشان ده: 
کرامت ها و سرپیچندگان در برابر حوادث هشدار دهنده؟  کجایند سرکشان در برابر 

که از پنجه هاشان مرگ و عطا می بارید. همانان 
و چون روز نبرد با حریفان روبه رو می شدند، بالها پیش می آمد.

روزگار در قبضۀ ایشان بود و آنان امیران دنیا.
کـرد و روزی بازگرفـت و گفت: »پس  دنیـا بـا اختیـار و از پیـش خـود، بـه ایشـان ]همـه چیز[ عطا 

بیاورید!«
همه با هم بودند، سپس جدایِی پیوند، میانشان را از هم درید. 

گشت. که موهبت ها از آنان ستانده شد، دست هاشان خالی  پس از آن 
گوشه ای افکنده شد. کنده به  و شمشیرها و نیزه ها و سمندهاشان پرا

کرد. از صبحگاهان ایمن بودند و نمی دانستند شب با آنان چه خواهد 

کرد و دردی سراغشان آمد که آن را دوایی نیست. گرفتارشان  پس 

کرد. ک  کمان مرگ بر هدف نشست و شکار را هال و تیر 

با مرگشـان، بخشـش و بزرگی ها از میان ما رخت بربست.

در سـوگ شـیخ بـزرگ، شـیخ مـا محّمـد بـن محّمـد بـن  ُنعمـان مفیـد )درگذشـتۀ رمضان 

گفتـه اسـت: 413(، در بخـش سـوم دیوانـش ]438/2[ 
کـرد و در ایـن حـال  گیـر ]از دانـش[ بـر تـن  گزیـد یـا جامـه ای فرا کـس در ایـن دیـار اقامـت  چـه 

پاییـد؟
کردند! کاروان مرگ بر ما پشت  که سال از پی سال با  ما را ببر تا بگرییم بر آنان 

کودکی و نوجوانی و جوانی. گشتند، در میانسالی و پیری و  از ما جدا 
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گر و مهمان نواز. که بخشنده و عطا که بخیل و دست بسته بودند و خواه آنان  خواه آنان 
گزیدند. ک جای  که چشم را درمانده می کرد؛ اّما سپس در خا گزیدند  در قّله های بلند سکنا 

گمـان داشـت چشـم روزگار بـر او بسـته مانـده، پـس در خـواب  کـه  نفریـن بـاد بـر آن یاوه زیسـت 
شد!

گویا آنان را به خواب رفته دیدم. وقتی مردم روزگار را در غفلت دیدم، 
که بریدی! کوهان ها 1   که فروانداختی یا  ای مرگ! چه واالیان بلندپایه 

کـه از تـو رسـته اند، در حقیقـت پیشـاپیش آنـان  کردنـد  گمـان  هـرگاه پشـت سرشـان افتـادی و 
بودی.

گرامیان نشانی. کنار احمق، و فرومایه را همراه  چون بیخ آدمیان را برکنی، هوشمند را 
که پسران را از ما بستانی، پدران و عموها را نابود ساختی. پیش از آن 

که خواب از چشـمم ربوده و عقل را به اضطراب و پریشـانی افکنده  خ داده  کنون رویدادی ر ا
است.

گردانـدم و رویگردانـی مـن از آن، بیشـتر مـرا بـه دردش چسـبانید و بـا آن  از آن رویـداد روی 
سـاخت. مـالزم 

کوه »یذُبل« و »شمام« را بر دوش دارم! گویا  که به دوشم نهاد،  از باِر دردی 
که پیشتر بر مصیبت ها خشکیده بود. پس امروز بارانی از اشک چشمانم برگیر؛ 

بزرِگ اسالم و دین و دانش رخت بربست و پایۀ اسالم را سست نمود.
و[ وحشـت  ]تاریکـی  در  را  روزگار  و  بـود، روی پوشـید  روزگاران درخشـنده  تاریکـی  در  کـه  آن 

انداخـت.
چه تردیدها که از نّص مربوط به وصی پیامبر زدودی و چه یاری ها که امامی را نمودی!

کـه در میـدان مخاصمـه و سـتیز، عقـل و جانشـان را از مخاصمـۀ بـه  چـه دشـمنان سرسـختی 
کنـدی! حـق، آ

کارگر افکندی. گلوشان تیر  که به سوی  که دستت هیچ تیری نیفکند، دیدند  با آن 
کـــه ســـر و  کـــه ســـینۀ بحـــث و جـــدل را مـــی َدَرد؛ و دلیـــر فقـــط آن نیســـت  تـــو را دلیـــری یافتنـــد 

گـــردن بـــدرد.
کـــج می شـــد، دســـت خـــود را ســـتون آن  گوشـــه ای از بنیـــان دیـــن  کـــه هـــرگاه  کســـی بـــودی  تـــو 

می ســـاختی.
ـــه ســـوی هدایـــت  کســـی از راه حـــق انحـــراف می یافـــت، افســـارش می شـــدی و وی را ب و چـــون 

می کشـــیدی.

1. مقصود افراد بلند پایه و با شرافت است. )ن.(
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کـــه ُمهـــر  کشـــیدی و آن معانـــی  کـــه حقایـــق پنهانـــش را بیـــرون  پـــس از تـــو بـــرای آن دانشـــی 
کســـی مانـــده اســـت؟ بـــکارت از آن هـــا برگرفتـــی، چـــه 

کـــه از حـــرام خالصـــش  کـــه نیکی هـــا را از آن هـــا جـــدا نمـــودی و حاللـــی  و نیـــز بـــرای زشـــتی هایی 
ســـاختی؟

که عقل ها را پس از سستی و خموشی، نور بخشد و فهم ها را بارور سازد؟ کیست 
کـــه در مشـــکالت چـــون شمشـــیر از نیـــام بیـــرون  کـــه دوســـتان را رأیـــی تیـــز و اســـتوار دهـــد  کیســـت 

آینـــد؟
ــیار  ــود عیـــب و ننـــگ بسـ ــردان از خـ ــا مـ ــه بسـ کـ ــو؛  ــدا روان شـ ــه ســـوی خـ ــر عیـــب بـ ــی از هـ تهـ

نهادنـــد و رفتنـــد.
ــیدی،  ــنی اش بخشـ ــه روشـ کـ ــی  گرفـــت؛ و صبحـ ــودی، ظلمـــت  ــاخته بـ ــه روشـــن سـ کـ ــی  جانـ

گشـــت. تیـــره 
گشت. که آورده بودی، بیماری  که تو برآوردی، آلوده شد؛ و شفایی  ل  آن آب زال

کـه در شـمار مـردگان هسـتی، مـرا لبخندزنـان نخواهـی دیـد، مگـر از روی خوش خویی با  بـا آن 
مـردم ]نه از روی خوشـدلی[.

که هیچ کسـی از دسـتم رود. که از دسـتم رفتی، دیگر از این بیم ندارم  حال 
گناهـان  کـه  کسـانی هسـتی  کـه هـوادار  کـرده باشـی _ کـه نکـرده ای _ غمـت مبـاد؛  گناهـی  گـر  ا

کننـد. دوستانشـان را شـفاعت 
کند. کفایت  گسـترند، همگان را بس باشـد و  آنان را در قیامت مقامی اسـت که چون وا
که برات در دست تو است. کتاب مترس، هرچند دیگران ترسند؛  از هنگامۀ حساب و 

گرفتی، جای دهد، که تو در آن قرار  کرامتش را در قبِر آن صحرا  خداوند نعمت و 
گسترۀ زمان، تشنگی ای را نچشد! ک بدان رساَند را از آن بگرداَند و در  که خا و هر آسیب 

که مزارت منزل و جایگاه رحمت و آرامش باشد! کناد  خداوند مقّدر 
کنـد و از آن بـاران،  کـه قبرهـا را سـیراب سـازد، پـس قبـر تـو را از بـاران پیاپـی سـیراب  و آن گاه 

سـالم ]و امـان[ بـه تـو بنوشـاند. 

کند! ی  که راه هدایت را پیرو خداوند جملۀ درگذشتگان را بیامرزد؛ و سالم بر هر 
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منّزه است خدایی که نه در آسمان و نه در زمین همانند و شبیهی ندارد.

همۀ جهانیان را در حیطۀ قدرت خویش گرفته است. گواهی دهم که معبودی جز او نیست.

که پروردگار آسمان، او را احمد نامیده است. پایان بخِش پیامبران سرور ما است 

گشت. زمین روز بعثتش روشن شد و حق از چهره او آشکار و پدیدار 

گرفت. روز غدیر حیدر را برادر ]و وزیر[ خود در میان مردم برگزید و او را به برادری 

و با او و همسرش و دو پسرش به مباهله با مشرکان پرداخت.

آنان پنج تنند که خدا به واسـطۀ ایشـان به جهانیان رحم کند و دعا را مسـتجاب سـازد و از آنان 
امید استجابت دعا می رود.1

شاعر

در  و  بـوده  نیشـابوری  تبـارش  کـه  اسـت  ـر 
َ

ُمَظّف بـن  _ ضریـر _ حسـن  ابوعلـی بصیـر  ی  و

خـوارزم زاده شـده و ابن شهرآشـوب ]معالـم العلمـاء: ص152[ او را از شـاعران پرهیزپیشـۀ اهـل 

ی را  یـاد نمـوده و و یـخ خـوارزم از او  بیـت؟مهع؟ شـمرده و ابواحمـد محمـود بـن ارسـالن در تار

گفتـه اسـت: »در روزگار خویـش، ادب آمـوز و آمـوزگار و شـاعر و سـرآمِد مـردم  بسـیار سـتوده و 

خـوارزم، و در میانشـان انگشـت نما بـود. کتاب هـای تهذیُب دیوان األدب، إصـالح المنطق، ذیُل 

یاداُت  د، دیوان مراسـالت شـعری، محاسـُن َمن اسـمه الحسن، و ز
ّ
تتّمــة الیتیمة، دیوان شـعر در دو مجل

أخبار خوارزم از او هستند.« نمونۀ شعر او است:

کام دل بود و هر لّذت مرده ای را زنده ساخت! که نیک وفق مراد و  خوشا آن زندگانی 

کتاب الّطلیعة فی شعراء الّشیعه، از آِن ابوعلی ضریر دانسته و َحَموی  مه سماوی در بخش نخست 
ّ

1. این ابیات را عال
کرده و به فرزند او، عمر ابوحفص، نسـبت داده؛ و خداوند دانا اسـت. دباء: 192/9[ چهار بیت از آن را یاد 

ُ
]معجم األ
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کندگی در هراس نبود. که جماعت یاران مأنوس نرمیده بودند و اجتماعمان از پرا روزگاری 
کنار رفت و جز حسرت برایمان باقی ننهاد. که سایه اش از سر ما  همان زندگی 

کنون زهر ماران را به من می نوشاند. روزگار آب حیات را به من نوشاند و ا
مایـۀ  زمانـه  دگرگونـی  در  کـه  همانـان  شـدم؛  مبتـال  دوری شـان  بـه  کـه  آزادمردانـی  بـر  دریغـا 

بودنـد. اعتمـادم 
با رفتن سرورمان ابوالبرکات، همۀ برکت ها از من رخت بربست.

کرامت بود و در میدان مسابقه، چه نیک پیشی می گرفت! که شالودۀ بزرگی و شکوه و  همو 
ناخواسته از روی روشنش جدا شدم و ]پس از وی[ چون محبوس در تاریکی ها ماندم.

از فراقش روز و شب ناله می کنم و اشک می ریزم.

گفته است: نیز در مدح 
پیشانی ات آفتاب و ماه را ماَند در نورافشانی؛ و دستت دریا و باران را ماَند در سخاوتمندی.

کعبـه و حجـر  کنانش در پناهنـد؛ و آسـتانت همچـون رکـِن  کـه سـا سایه سـارت حرمـی اسـت 
اسـت. قصد کنندگانـت  بـرای  االسـود 

که تقدیر با آن جاری شود. عطایت رزق ضمانت شدۀ هر دهان است؛ و شمشیرت اجلی 
تویی بزرگوار، بلکه ماه تمام، بلکه شمشیر برنده، بلکه تیغ آتشین.

که ]بالها[ دگرگونی ها بر ایشان بتازد. تویی پناه و پشت مردمان، آن گاه 

ی در تغّزل چنین است: نمونۀ شعر و
که شبانه به سرای ما درآمد؟ آیا این شمیم شمال بود یا نسیم صبا و یا رؤیای زینب 

کوکب سعادت را در آن رخشان نمود؟ کرد و  که زمین ما را روشن  یا طالعی خجسته بود 

گفتم: گوید: »ابن هودار را پس از مرگش در خواب دیدم و به او  ابوعلی بصیر 
کوچیدی. ای ابن هودار! آیا آرامش دیدی؟ از سرایی به سرای دیگر 

مرا پاسخ داد:
که همه شب ادامه داشت. نه؛ پروردگاری ناآمرزنده و عذابی پیوسته دیدم 

کافران و فاجران همنشین شدم. که در آن با  خ  و سرایی تاریک در قعر دوز
به بستگانم بگو: ›مسلمان بمیرید؛ وگرنه کافران را نزد خداوند جز آتش نباشد.‹«

فرزندش، ابو َحْفص عمر، فقیهی فاضل و ادیب بود که در شعبان سال 532 درگذشت. 

دباء: 198-191/9[
ُ
]معجم األ
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که به من نزدیک شدی و کاش نمی شدی! ای دنیای من! برو و دیگران را قصد کن؛ 

روزگار نه درخور ستایش عاقالن است و نه نکوهش ایشان.

که مسافر شِب تار، ندای مرگ آن قبیله در صحرای »زّم«1 را برآورد. پندارم 

کرد، از عمرو نیز بپرهیز؛ زیرا هر دو از یک پدر و مادرند. چون بکر جنایت 

از حیوان این زمین بهراس و از شاخ زدِن شاخدار و بی شاخش بر حذر باش!

در همۀ طبع ها خوی زشت و ناپسند هست؛ اّما همه زهر ندارند.

کـه بـر سرشـت درندگـی آفریـده شـده اند و روزی شـان از چیـزی قـرار  گناهـی اسـت  شـیرها را چـه 

کـه آن را بـه خـون می نشـانند؟ داده شـده 

کـه سرشـت ]مسـافران و[ وارد  کشـیدن اسـت، چنـان  این هـا سرشتشـان دریـدن و بـه دنـدان 

شـدگان، نقـل خبرهـا و شـایعات اسـت.

گـوش  کـه  کـه چشـم نابینـا نمی بینـد و سـخنی اسـت  گفتـم[ حقایـق روشـنی اسـت  این هـا ]کـه 

ناشـنوا درنیابد.

به هستی ات سوگند! من نه با آمدن روز فطر شادمان می شوم، نه قربان و نه غدیر خم.

کند. که به خاطر نسبت دادن خود به شهر قم، اظهار تشیع  گمراهی  چه بسیار 

پی نامۀ شعر و شاعر

ایـن ابیـات برگرفتـه از یـک قصیـدۀ ابوالعالء اسـت که در لزوم ما الیلـزم: 318/2 ]461/2[ 

که در این دو ترکیب، »سائح« و »زّم« درست است. صحرای »زّم« جایی  1. در متن »ساَنح األزمیم« و »صحراء ذّم« آمده 
است در منطقۀ قبیلۀ بنی ربیعه. )ن.(
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گفتـه اسـت: »غدیـر خـّم میـان مدینـه و مکـه، در سـه  کننـدۀ مصـری آن،  گـردد. شـرح  یافـت 

میلـی ُجحفـه و سـمت چـپ جـاده، قـرار دارد. ابوالعالء با این سـخن: ›و نه عیـد قربان ... .‹ 

بـه شـیعه گری بـرای علـی اشـاره نمـوده اسـت. در همین مـکان، پیامبر؟ص؟ هنگام بازگشـتش 

ی والیـت دارم، علـی نیـز مـوالی او اسـت.  از حّجـة الـوداع، بـه علـی  فرمـود: ›هـر کـس مـن بـر و

بارخدایا! دوسـت بدار و یاری کن دوسـتار و یاور او را؛ و دشـمنی ورز با دشـمنش.‹ شـیعیان 

ی می کننـد و شاعرشـان نیـز از همین رو سـروده اسـت: بـه ایـن مـکان رو
گر می پذیرفتند ... .«1 کرد؛ و ا و در روزی در غدیر خّم والیت او را آشکارا بیان 

ـد نخسـت، ضمـن یادکـرد از عیـد غدیـر، بدیـن ابیـات اشـاره 
ّ
کـه در مجل سـزاوار بـود 

یان حدیث  که سـزا بود تا سـخن حاشـیه زننده بر آن را در طبقات راو می نمودیم؛ همان سـان 

کنـون بـرای  کـه در آن هنـگام، بدیـن ابیـات دسترسـی نداشـتیم، ا یـم. از آن جـا  غدیـر بیاور

یـم. کـردن سـخن، آن را می آور کامـل 

که حال او و جایگاه  شـرح حال نگاران در بارۀ ابوالعالء َمَعّری بسـیار نوشـته اند؛ چندان 

گشـته و دیوانـش، بـه تنهایـی، بزرگ تریـن شـاهد  واالیـش در ادب، از روشـن تریِن واضحـات 

کمال الّدیـن عمـر بـن  ی را صاحـب  گسـترده ترین و نیکوتریـن شـرح حـال و نبـوغ او اسـت. 

احمـد بـن عدیـم حلبـی2 )د. 660( نگاشـته و آن را اإلنصـاف و الّتحـّری فـی دفـع الّظلـم و الّتجـّری 

یـخ حلـب  کـه چکیـدۀ آن، در بخـش چهـارم إعـالم الّنبـالء بتار عـن ابی العـالء الَمَعـّری نـام نهـاده 

گشته و فهرست آن چنین است: الّشهباء )77/4-180 ]78/4-172[( چاپ 

101-80 یادکرد از نسب و شرح حال مردان خاندانش  

104-101 د و پرورش و نابینایی اش    
ّ
تول

که  که می بینید، اشـتباهی در آن راه یافته و درسـتش این اسـت، چنان  کمیت اسـت و چنان  1. این بیت از هاشـمیات 
در همین کتاب )180/2( گذشـت:

گر  از  وی  فرمان  می بردند... .     _ و  پیامبر  در  روز  غدیر  خّم،  روز  درختان  سایه گستر،  والیت  علی  را  آشکار  نمود،  ا

ی« آمده؛ اما »حلبی« درست است. )غ.(
ّ
2. در چاپ های پیشین، »ِحل
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106-104 دانش آموختنش و استادانش   

113-106 کاتبانش  ی و آموزندگان نزد او و  روایتگران از و

125-113 تألیف ها و نوشته هایش، افزون بر 65 رساله  

132-125 سفرش به بغداد و بازگشتش به معّره   

144-132 هوشمندی و تیزهوشی اش    

151-144 حرمتش نزد شاهان و خلفا و امیران   

153-151 ی در عین دارایی اندکش    کرم و بخشش و

154-153 ی    پرهیزش از زشتی ها و خویشتن داری و

158-154 کتاب »الفصول و الغایات« او    فصلی از 

163-158 ابوالعالء نزد شاهان     

166-163 که عقیدۀ او را فاسد شمرده اند   کسانی  بیان نظر و دلیل های 

166 ی را صحیح دانسته اند   که عقیدۀ و کسانی  بیان نظر 

169-166 ی    درگذشت او و سوگ سروده ها بر و

180-169 ی و شاهدهای آن   سخن قطعی در بارۀ اعتقاد نیکوی و





42. المؤید فی الّدین

42. المؤید فی الّدین )د. 470(

)1(
بارهـا بـرای حرکـت شـبانه بسـته شـده بـود که او گفـت: »هنـگام دوری فرارسـیده و کوچ جّدی 

شـده است.

سخن از جدایی، از هزل به جّد پیوست و من این را از تو انتظار نداشتم.«

گفتم: گداخته از حسرت و دیده ای سرشار از سیل اشک،  با قلبی 

»پدرم فدایت باد! جدایی رهاورد سرنوشت و وعده های دگرگون شدۀ تو است.

گردد. کوه از آن جابه جا  که  گذار از جفایی  گفتمت: ›یارا! مرا وا چند و چند 

جفا برای تو سبک است و بر دل من باری بسی سنگین.

تو سالم و تندرستی و من از غم عشقت بیمار رو به مرگ.‹«

گفتم: »دیگرش راهی نباشد.« گذشت؛ آیا باز نزد ما اقامت نمی گزینی؟«  گفت: »آن ماجرا 

کرد.« گفتم: »به سخنت وفا نخواهی  گفت: »من به پیمان تو پایبندم.« 

گرمای نفس هایم دلیل آن است.« که  گفت: »در اندرونم آتش اشتیاقی افروختی 

کشـــیدن نـــزد مـــن ســـنگین و  کـــه دیـــدم، مـــرا بـــس اســـت؛ و خـــواری  گفتـــم: »همیـــن خـــواری 

ســـهمگین اســـت.«

کنم. که جوانی  که دیگر سپاه پیری بر سرم خیمه زده، مرا زشت است  کنون  ا

ــز آن،  ــزی جـ ــه چیـ ــم بـ ــام ورزیدنـ ــت و اهتمـ ــت اسـ ــردای قیامـ ــه ام از فـ ــن اندیشـ ــاال بزرگ تریـ حـ

بیهودگی است.

کـــه بـــا نـــور  کـــه در امـــر معـــاد، در دریـــای تاریکـــی فرورفته انـــد و اندکنـــد آن هـــا  بســـیارند آنـــان 

ُانـــس دارنـــد.
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گوینـــد: »پایـــان همـــه، نیســـتی اســـت و برخـــی نیـــز نهایـــت اندیشه شـــان »تعطیـــل« و  گروهـــی 

حیـــرات اســـت. 

گفته اند. شماری نیز اّدعای نسخ و فسخ ارواح را دارند و جز آن، بیهوده های بسیار 

کنند. که همگان به آن بازگشت  که از پس این جهان، سرایی است  و نمی پذیرند 

که بدان جا می رسند. کیفر هست  که پس از دنیا جایی برای پاداش و  باور ندارند 

کـه همیـن صاحبـان ثـروت بسـیار، از پاداش بهـره می برند و فقیران نیز رنج و عذابشـان  برآننـد 

را می کشند.

گویند: »ما را بهشتی است با زنجبیل و سلسبیل؛ که شمارشان انبوه است،  برخی هم 

گوارا است.« کیزه و  که نوشیدنی و خوردنی اش پا و ما را پس از این سرا، سرایی است 

هر یک از این آرا بازاری ]و مشتریانی[ و پیشوا و پرچم و جماعتی دارد.

نه در پیشگاه عقل مورد پذیرشند و نه در پناه هدایت، جایی دارند.

کرد. گمنام ستمگر نادانشان امانت را تباه  که شیخ  اینان مردمی هستند 

کننده اش! بدا این انسان در جمع انسیان و شیطان فریبگر رسوا 

گـره و اسـتواری دیـن هدایـت بـه دسـت اینـان از هـم بـاز  ک در حیرتنـد و  آنـان در زمیـن بـه هـال

شـده است.

کربـال[ آشـکارا بـه جاهلیـت بازگشـتند. تـو خـود حدیـث مفّصـل بخـوان از  در سـرزمین باِبـل ]= 

ایـن مجمـل!

ـــش  کار، آت ـــن  ـــا ای ـــز ب ـــه ج ک ـــرا  ـــتند؛ چ ل بازداش ـــه ای آب زال ـــیدن جرع ـــر را از نوش ـــدان پیامب خان

کینه  هاشـــان فـــرو نمی نشســـت.

کـه شـجاعت و توانمنـدی بـرای  کار حکومـت دیـن را بـه زنـان و خنثایـان و ضعیفانـی سـپردند 

جنـگ ندارند.

گوید: که  تا آن جا 
کـــه پیامبـــر او را بـــرای امامـــت  کســـی می شـــدند  گـــر در پـــی حقیقـــت دیـــن بودنـــد، پیـــرو  ا

برگزیـــده بـــود.

که جبرئیل فرود آمد، آیۀ نّص، »بّلغ ...«، در بارۀ او نازل شد.  گاه  و در روز غدیر خّم آن 

که قرآن از واالیی اش دم زند. این است علی، برگزیدۀ به حق و راستین، 

این است برهان پروردگارش در میان آدمیان؛ و این است شمشیر آخته اش در زمین.
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کـه ایشـان را در  اّمـا آنـان از روی انـکار، اولواالمـر از میـان خویـش را ضایـع سـاختند1؛ همانـان 

میـان همـۀ جهانیـان برتـری اسـت.

آنان همان خاندان پیامبر هستند که قرآن با حالل و حرامش بر آنان نازل شده است.

گستردۀ ما. کوری اند، و صراط مستقیم و سایۀ  ایشان مایۀ رهایی از 

این قصیده 67 بیت دارد. ]دیوان المؤید فی الدین: ص218-215[

)2(
گـــردد و آغـــازش چنیـــن  کـــه در دیوانـــش )ص245( یافـــت  نیـــز قصیـــده ای بـــا 51 بیـــت دارد 

اســـت:
کم را سالم بفرست! کن و دوستان پا گذر  این نسیم صبا! صبحگاهان به فارس 

گوید: در همین قصیده 

دریغا بر خویشان ناتوانم که قربانی َدم تیغ مصیبت ها گشتند!

کسـی فریـادرس  گشـایند، چـه  کـه از حـوادث سـخت لـب بـه شـکوه  کاش می دانسـتم آن  گاه 

می شـود. ایشـان 

یا می دانستم دشمن چگونه توانست با جدا ساختن ما از یکدیگر به خواسته هایش برسد.

که من با همین شیوه به هر چه خدا خواست، راضی شدم. کنید؛  برادرانم! صبر نیکو 

ــان را  ــواره دشمنانشـ ــوگند! همـ ــدا سـ ــه خـ ــدم، بـ ــد و آواره شـ ــه تبعیـ ــدان طـ ــد در راه خانـ هرچنـ

خواهـــم رانـــد.

کـه بـرای ابـوذر،  مـن نخسـتین تبعیـد شـده از هـواداران ایـن خانـدان نیسـتم. آیـا فخـر نیسـت 

دومیـن باشـم؟

گر تبعید مرا زخم زد و آزرد، اما با همین آوارگی و تبعید به بخشی از این آرزوهایم رسیدم. ا

گـــرد  کـــه بـــه حقیقـــت، همـــۀ دیـــن و دنیـــا در آن  کـــردم  کوفـــه قّبـــۀ مجـــد و عظمـــت را زیـــارت  در 

آمـــده اســـت.

و آن، قّبۀ نورانی حیدر اسـت؛ همان وصی پیامبری که خداوند به هدایت بشـر فرسـتاد.

1. در متـن »أطیعـوا« آمـده کـه بـا سـیاق سـازگار نیسـت. گویـا »أضاعـوا« یـا واژه ای شـبیه ایـن درسـت باشـد و ترجمـه بـر ایـن 
اسـاس اصـالح شـد. )ن.( 

)409(
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گشت. که در غدیر موال و والی  وصی پیامبر مصطفی و عموزاده اش؛ او 

کـــه مســـیحیان در بـــارۀ مســـیح بـــر زبـــان  گفتنـــد  گروهـــی همـــان ســـخنی را در بـــارۀ وی  کـــه  همـــو 

راندنـــد.

گویم! که با فروتنی بر وی پیاپی درود و سالم  گرد ضریحش  گردیدن به  خوشا 

گرانـــه بـــر  کـــه نجوا کـــه رخســـارم را بـــر آن می ســـایم و خوشـــا هنگامـــی  خجســـته بـــاد هنگامـــی 

فرومی افتـــم. آن 

کـــه اشـــک را از دیدگانـــم بـــر رخســـارم  نجـــوا می کنـــم و از ســـتمگرانم شـــکوه می بـــرم، بـــا ســـوزی 

جاری می سازد.

کشته شد! که تشنه کام  کردم. جانم فدای آن  کربال را زیارت  نیز مزار مطّهر سرزمین 

)3(
و  می خـوَرد  چشـم  بـه  )ص256(  ی  و دیـوان  در  کـه  دارد  بیتـی   60 قصیـده ای  همچنیـن 

اسـت: چنیـن  سـرآغازش 
کوه ها بی حرکت دیده می شوند. که سخت به لرزه نمی افتد و چرا  هال این آسمان را چه شده 

ک فرونمی روند؟ و چرا خورشید تیره نمی شود و ستارگان نور می افشانند و زیر خا
و چرا زمین نمی لرزد و دریاها نمی جوشند؟

گردد؟ گلوگاهم از آن خیس  و چرا خون مانند اشک روان نمی شود تا 
که در سوز دل ما از هم نگسلند؟ گر این دل ها از سنگ باشند نیز روا است  ا

کسی به ترش رویی و سختی آن ندیده است. که  از مصیبت روزی در بغداد 
ـــال یـــک چشـــم بغـــداد برخاســـت و دیگـــر یک چشـــمان باطل پرســـت پیرامونـــش  ـــه دّج ک روزی 

گـــرد آمدنـــد.
کـه آوای بسـیج عمومـی بـرای  کـه از آن سـرازیر نشـوند و جایـی نبـود  هیـچ زمیـن بلنـدی نبـود، 

جنـگ برپا نشـده باشـد.

گردد. کت رسد و بزرگ نابود  کوچک به هال کرده بودند تا  قصد خاندان پیامبر هدایت را 

کشند. گورها بیرون  تا زندگانشان را جان ستانند و مردگانشان را از 

گفته نشده است. کافری  که به هیچ  فرزندان صادق آل عبا را چنان دشنام می گویند 

ــر  ــتن حضرتـــش از قبـ ــر و برخاسـ ــگام حشـ ــوز هنـ ــه هنـ کـ ــال آن  ــکافند، حـ ــی را می شـ ــر موسـ قبـ

ــیده اســـت. فرانرسـ

)410(
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خ بر زائرانش حرام است. که آتش دوز کشیده می شود؛ حرمی  حرم او به آتش 

گردنکشی می کشند و پرده هاشان را می درند. شیعیان خاندان رسول خدا را با 

که به هوا می پرد! که ]از تن ها[ روان می گردند؛ و اندوها بر سـرهایی  دریغا بر جان هایی 

کـه وصـی پیامبـر امیـر  کارهاشـان هیـچ عیـب و ایـرادی نداشـتند جـز از ایـن روی  بـر ایشـان و 

آنـان اسـت.

کـه دوسـتی اش در روز  کسـی بـود  کینه شـان بـه آن  کـه عـذر آن هـا در نـارو زدنشـان،  همچنـان 

غدیـر واجـب شـده بـود.

ای مردمی که تیره بختی به فسادشان کشیده و چهرۀ روز هدایتشان تار است!

از  شـما  بـر  بـاد  ک  هـال و  وای  اسـت!  آن هـا  دادخـواه  و  خصـم  قیامـت،  در  شفاعتگرشـان  و 

پروردگارشـان!

بـرای رسـیدن بـه حکومـت عـراق، حسـین را کشـتید و بهانـه آوردید که او بـرای حکومت عراق 

کرد. آمـد و شـورش به پـا 

که روزگار نشانه های مزارش را نیز از میان برد؟ گناه موسی چه بود 

کارتـان در مـورد او چـه بهانه ای داشـت؟ راسـتی که شـیطان فریبگر مایـۀ فریبتان در برابر  ایـن 

خدا شـده است.

کنـون خـوش اسـت. ای جماعـت! به شـتاب برخیزید تا بر سـتمگران  ای شـیعیان حـق! مـرگ ا

بشوریم.

گردیم. که ایشان روان شدند، روان  یا با قصاص حیات یابیم و یا به همان جا 

ای خاندان مسیب! شما همواره خاندانی هوادار والیت بوده اید؛ و چه نیکو خاندانی!

کـه  هنگامـه  آن  در  حقیقـی  شـیران  ای  خشـک!  زمین هـای  بـاران  ای  عـوف؛  خانـدان  ای 

افتنـد! هـراس  بـه  نیـز  بیشـه  شـیرهای 

گردن ها در نیمروز سوزان! ای خاندان خرد و بخشش و نبرد و بریدن1 

کنید؟ که بر این خّفت صبر  کم توان، سزد  که نه فروهّمتید و نه  کنون  ا

کوچکی زنده باشد؟ کودک  که پردۀ حرمت خاندان پیامبر را بدرند و از شما  آیا روا است 

که شما حاضر باشید و به مزار فرزند صادق خاندان پیامبر اندکی بدی و بی حرمتی رسد. سزد 

کـه درسـت بـه نظـر نمی رسـد. بـه احتمـال نزدیـک بـه یقیـن، درسـت آن »حـّزِ الطلـٰی« )=  1. در متـن »حـزب الطلـٰی« آمـده 
گردن هـا( اسـت. )ن.( بریـدن 
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و شما هنوز در دریاهای مرگ غوطه نخورده و در دّره اش فراز و فرود نیافته اید؟

کشـتن دشـمن[ دل را شـفا  کـه همـراه حسـین جـان فـدا می کردیـد و ]بـا  همیشـه آرزو داشـتید 

می دادیـد.

کوتاهی و سستی؟ کنون روز حسین بازگشته؛ پس چرا  ا

بـا روزی سـخت از جانـب شـما مواجـه  کـه ناصبیـان  کنیـد و شمشـیر تیـز سـازید؛  دسـت دراز 

گردند.

کنید تا همانند مکر و نیرنگش بی نتیجه ماَند. با ابن دمنه همچون رفتارش رفتار 

قتلـی را بـه قتلـی، و عزایـی را بـه عزایـی پاسـخ دهیـد و او را وانهیـد تـا در سـوگش مـوی سـر 

برکننـد!

پی نامۀ شعر

بـه سـال 443 سـروده، در  ک بغـداد  ایـن قصیـده را شـاعر مـا، مؤیـد، در آشـوب هولنـا

کین توزی شـعله ور بر اهل  که دسـت  که آِه دل سـوخته اش را از آن صحنه های زشـت  حالی 

ک،  پـا امـام  بـارگاه  بـه  کـه  آن گاه  یخـت؛  می ر بیـرون  آوْرد،  پدیـد  شیعیانشـان  و  وحـی  بیـت 

کـه در پناه امن و حرم قدسـی اش مدفون  موسـی بـن جعفـر، و مزارهـای دوسـتان و هوادارانـش 

بودند، هجومی همه جانبه آوْرد. 

گوید: یخ: 215/9 ]158/6[(  ابن اثیر )الکامل فی التار

کنان  و سـا کین؛  َسـّما دروازۀ  کـْرخ، سـاختن  کنان  کـه سـا بـود  آن  آشـوب  ایـن  »سـبب 

کار خـود را پایـان  کْرخیـان  کردنـد. چـون  ئیـن، سـاختن باقیمانـدۀ دروازۀ مسـعود را آغـاز 
ّ

قال

دادنـد، برج هایـی سـاختند و بـر آن هـا بـا طـال نوشـتند: ›محّمـد و علـی از همـۀ بشـر برترنـد.‹ 

کْرخیـان چنیـن نوشـته اند:  کـه  اهـل سـّنت ایـن را زشـت و ناپسـند شـمردند و مّدعـی شـدند 

کفـر  کـه نپذیـرد،  گـزارده؛ و هـر  کـه بپذیـرد، شـکر  ›محّمـد و علـی از همـۀ بشـر برترنـد. پـس هـر 

گفتنـد: ›مـا از عـادت جـاری  کْرخیـان ایـن جملـۀ افـزوده را منکـر شـدند و  یـده اسـت.‹  ورز

بـر مسـجدهامان می نویسـیم، درنگذشـته ایم.‹ نـگارش آن چـه  خویـش در 
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ــان1 بــن رضــی را  ــود و نیــز عدن کــه نقیــب عّباســیان ب ــم بامــر اهلل، ابو َتّمــام را  خلیفــه القائ

کننــد. آن دو درســت  گــزارش  کشــف و  گســیل داشــت تــا حقیقــت را  کــه نقیــب علویــان بــود، 

کارگــزاراِن  گــزارش نمودنــد و در ایــن حــال، خلیفــه و  کْرخیــان را بــه خلیفــه  بــودِن ســخن 

نپذیرفتنــد.  ایشــان  اّمــا  دادنــد؛  فرمــان  نبــرد  از  خــودداری  بــه  را  مــردم  الّرحیــم  ]الملــک[ 

کــه یــاران عبدالّصمــد بودنــد، اهــل ســّنت را  ابن مذهــِب قاضــی و زهیــری و دیگــر حنبلی هــا 

کارگــزاراِن الملــک الّرحیــم از  کــه در آن آشــوب، شــّدت بــه خــرج دهنــد. پــس  تشــویق نمودنــد 

ی بــه  کــه و کردنــد؛ زیــرا از رئیــس الّرؤســاء2 خشــمگین بودنــد، چــرا  بازداشــتن آنــان خــودداری 

گرایــش داشــت. حنبلیــان 

ـــِد نهـــر عیســـی نیـــز  کْرخیـــان بســـتند _ و در ایـــن حـــال، آْب بن ـــر  ـــه را ب آن ســـّنیان آب دجل

گروهـــی  گـــران افتـــاد و  کْرخیـــان  ـــر  کرخیـــان نمی رســـید[ _ ؛ پـــس ایـــن ب ـــود ]و آب بـــه  شکســـته ب

گالب  ـــد و در آن  یختن ـــی ر ـــد و آب را در ظرف های ی نمودن ـــه رو ـــه دجل ـــتافته، ب ـــان برش از ایش

افزودنـــد و نـــدا دادنـــد: ›آب در راه خـــدا!‹ و بدیـــن ســـان، اهـــل ســـّنت را بـــر ضـــّد خـــود 

برانگیختند.

رئیـس الّرؤسـاء بـر شـیعیان سـخت گرفـت و آنـان عبـارِت “از همۀ بشـر برترنـد” را حذف 

کـه  گفتنـد: ›رضایـت ندهیـم جـز آن  نمودنـد و بـه جایـش “علیهمـا الّسـالم” نهادنـد. سـّنیان 

وفـات  از  پـس  گذشـت. وی  کتـاب )181/4( شـرح حالـش  کـه در همیـن  بـوده  فرزنـد سـید رضـی  1. شـریف عدنـان، 
گذشـت، نقابت را عهده دار شـد و تا سـال 449  ی  کتاب )264/4( شـرح حال و که در همین  عمویش، سـید مرتضی 

کـه در بغـداد وفـات نمـود، عهـده دار ایـن منصـب بـود.

کـه دوازده سـال و یـک مـاه بـر منصـب وزارت  2. ابوالقاسـم بـن مسـلمه علـی بـن حسـن بـن احمـد، وزیـِر القائـم بامـر اهلل، 
بـود و بساسـیری بـه سـال 450 او را کشـت. ]بنگریـد بـه: البدایــة و الّنهایـه: 97/12[. ابن کثیـر )البدایــة و الّنهایـه: 68/12 
گوید: »وی به رافضیان بسـیار آزار می رسـانید و ایشـان را واداشـت که در اذان “حی علی خیر العمل” را ترک   )]86/12[
گوینـد. نیـز فرمـان یافتنـد کـه مؤّذنشـان در اذان صبـح، پـس از حـی علی الفـالح، دو بـار بگوید:“الّصالة خیٌر مـن الّنوم.” 
گردید:›محّمـد و  همچنیـن آن چـه بـر درهـای مسـاجد و مسـجدهای شـیعیان، از ایـن عبـارت نوشـته شـده بـود، محـو 
ب، را بکشـند؛ زیـرا بـه رافضی گـری 

ّ
کـه بـزرِگ رافضیـان، ابوعبـداهلل بـن َجـال علـی از همـۀ بشـر برترنـد.‹ نیـز او فرمـان داد 

گریخـت و  کشـتند و ابوجعفـر طوسـی  گمـان وی[ تظاهـر نمـوده بـود. پـس او را بـر دِر دکانـش  و غلـّو در ایـن مذهـب ]بـه 
خانـه اش غـارت شـد.«
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کنـده شـود و در اذان “حـی علـی خیـر العمـل”  کـه نـام محّمـد و علـی بـر آن اسـت،  آجـری 

بـه درازا  تـا سـوم ربیـع األّول  کار خـودداری نمودنـد و جنـگ  ایـن  از  گفتـه نشـود.‹ شـیعیان 

کشـید و در آن میـان، مـردی هاشـمی از سـّنیان کشـته شـد. خاندانـش او را در تابوتـی نهـاده، 

بـه  را  مـردم  و  گردانیدنـد  کوی هـای سّنی نشـین  و دیگـر  البصـره  بـاب  و  الحربیـه  در مناطـق 

کـش سـپردند. بدیـن  بـه خا کنـار احمـد بـن حنبـل  خون خواهـی اش برانگیختنـد و سـپس 

ی  گـرد آمدنـد. چـون از دفـن و سـان، جماعتـی انبـوه، چنـد برابـر آن چـه پیشـتر بـود، بـا ایشـان 

ی آوردند. در بسـته شـد؛ پس دیوار آن را شـکافتند  بازگشـتند، بـه سـوی بـارگاه بـاب الّتبـن1 رو

گشـود. پـس درون شـدند و قندیل هـا و  و دربـان را تهدیـد نمودنـد و او از بیـم ایشـان، در را 

محراب هـای طـال و نقـره و پرده هـا و جـز آن هـا را غـارت کردنـد و نیـز به غارت آن چـه در مزارها 

و خانه هـا بـود، پرداختنـد و چـون شـب فرارسـید، بازگشـتند.

فردای آن روز، جمعیت انبوه شـد و به سـوی آن بارگاه روی نمودند و همۀ قبرها و رواق ها 

را سـوزاندند و نیـز ضریـح ]امـام[ موسـی2 و نـواده اش، محّمـد بـن علـی، و چلچراغ هـا و دو قّبـۀ 

گرفـت. نیـز قبرهـای مقابـل و  کـه بـر مـزار آن دو قـرار داشـت، آتـش  سـاخته شـده از چـوب سـاج 

و  رئیسـان،  و  وزیـران  نیـز  و  و جالل الّدولـه،  معّزالّدولـه  بویـه،  آل  کمـان  قبـور حا و  دو  آن  کنـار 

گرفت؛  همچنین قبر جعفر بن ابی جعفر منصور و امین محّمد بن رشید و مادرش زبیده آتش 

و کاری بس زشت جریان یافت که در جهان، همانند آن روی نداده است.

کـه پنجـم مـاه بـود، بازگشـتند و قبـر موسـی بـن جعفـر و محّمـد بـن علـی را  فـردای آن روز 
کـه قبـر را  شـکافتند تـا آن دو را بـه مقبـرۀ احمـد بـن حنبـل انتقـال دهنـد. اّمـا آوار سـبب شـد 

کنـار آن را بشـکافند. درنیابنـد و 

ـه ای بـزرگ در بغـداد بـر کنـارۀ خنـدق کـه مزار عبداهلل بن احمد بن حنبل آن جا اسـت و این مکان به گورسـتان 
ّ
1. نـام محل

کاظـم در همـان جـا قـرار دارد و مـزارش بـه »مشـهد بـاب الّتبـن« شـناخته  کـه مـزار ]امـام[ موسـی  قریـش پیوسـته اسـت 
می شـود. ]معجـم البلـدان: 306/1[

کاظم؛ و نواده اش، امام جواد محّمد بن علی بن موسی _ سالم اهلل علیهم _ . ک، موسی بن جعفر  2. امام پا
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ابو َتّمـام، نقیـب عّباسـیان، و دیگـر هاشـمیان و سـّنیان ایـن خبـر را شـنیدند. پس آمدند 

ی نمودنـد و آن را  کْرخیـان نیـز بـه مدرسـۀ فقیهـان حنفـی رو کار جلوگیـری نمودنـد.  و از ایـن 

کشـتند و آن مدرسـه و خانه هـای  را  ابوَسـْعد سرخسـی،  کردنـد و مـدّرس حنفیـان،  غـارت 

کشیدند. فقیهان را به آتش 

کنان بـاب الّطـاق و بـازار  کشـیده شـد؛ پـس سـا آشـوب بـه سـوی جانـب شـرقی ]بغـداد[ 

بـج و بـازار کفشـگران و جـز آنـان بـه جنـگ پرداختنـد. چـون خبر سـوزاندن بـارگاه ]امـام کاظم 

گـران و دشـوار افتـاد و بـس  ی  و امـام جـواد؟امهع؟[ بـه نورالّدولـه دبیـس بـن مزیـد رسـید، بـر و

آزرده خاطـر شـد؛ زیـرا او و خاندانـش و مـردم سـایر مناطـق زیـر فرمانـش از نیـل1 بودنـد و آن 

ی، خطبـه بـه نـام امـام القائـم  منطقـه سراسـر شیعه نشـین اسـت. پـس در مناطـق زیـر فرمـان و

ی نامه نـگاری شـد و مـورد عتـاب قـرار گرفـت. او نیز عـذر آوْرد  بامـر اهلل خوانـده نشـد؛ پـس بـا و

یده انـد و او را ممکـن نیسـت  کار اّتفـاق ورز کـه مـردم قلمـرو فرمانروایـی اش شـیعه اند و بـر ایـن 

ی نمایـد[، همـان سـان که خلیفـه را ممکن نبـوده تا آن  کـه بـا ایشـان مخالفـت کنـد ]و تـک رو

کاری در بـارگاه بـازدارد. سـپس خطبـه بـه نـام خلیفـه را بـه حـال  سـفیهان را از انجـام چنـان 

نخسـت بازگردانیـد.«

کـه او  یجـان  گفتـه اسـت: »عیـاری از اهالـی درز ابن جـوزی )المنتظـم: 150/8 ]330/15[( 

ی بـا  ی را بـه دیـوان آوردنـد و توبـه اش دادنـد. رفتـار و کـه و را طقطقـی می گفتنـد، ظهـور نمـود 

کـه  ی، سـبب شـد  کشـتار پیوسـتۀ آنـان از جانـب و ه هـا و 
ّ
کْرخیـان و تعقیـب ایشـان در محل

ئین را ویـران نمودند و 
ّ

گیـرد. هنـگام نیمـروز کْرخیـان گرد آمدند و دیـوار دروازۀ قال آشـوب بـاال 

یخـت. پیشـتر  کـرد و بـر ایـن دروازه بـه دار آو بـر آن نجاسـت افکندنـد. طقطقـی دو مـرد را شـّقه 

گفتـه بـود: ›از  کْرخیـان افکنـده و  نیـز سـه مـرد را کشـته و سرهایشـان را جـدا نمـوده و بـه سـوی 

کنان آن صدهـزار دینار طلب  ید!‹ سـپس بـه کـوی زعفرانـی رفت و از سـا ایـن سـرها نهـار سـاز

گـر نپردازنـد، آن جـا را بـه آتـش کشـد. پس مردم با نرمـی و مالطفت با  نمـود و بیمشـان داد کـه ا

ه. بنگرید به: معجم البلدان: 334/5. )ن.(
ّ
کوفه، نزدیک حل 1. مقصود آبادی ای است از آبادی های 
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ی جنگیدند  گفتند و او بازگشـت. فردای آن روز، دیگر بار نزد آنان رفت؛ پس با و ی سـخن  و

گشت.  گورستان قریش حمل  کشته شد و به  و از ایشان ]سّنیان[ مردی هاشمی 

کردند. نیز  یدند و بارگاه باب الّتبن را شکافتند و هرچه را در آن بود، غارت  مردم برشور

گروهی از  گروهی را از قبرها بیرون آورده، سـوزاندند؛ همچون: عونی1 و ناشـی2 و جذوعی. نیز 

کـرده، در گورسـتان های مختلـف دفـن نمودنـد و در گورهـای قدیم  مـردگان را از آن جـا بیـرون 

و جدیـد آتـش افکندنـد و دو ضریـح و دو قّبـۀ سـاج سـوخت و یکـی از ضریح هـا را شـکافتند 

تـا مدفـوِن آن را بیـرون آورده، در مقبـرۀ احمـد ]بـن حنبـل[ دفـن نماینـد. پـس نقیـب و مـردم 

شـتافتند و آنـان را از ایـن کار بازداشـتند ... .«

هـب: 270/3 ]191/5[( و نیـز ابن کثیر )البدایـة و الّنهایه 
ّ

یـداد را ابن عمـاد )شـذرات الذ ایـن رو

گـزارش نموده اند. 62/12 ]79/12[( بـه کوتاهـی 

شاعر
هبــة اهلل بــن موســی بــن داوود شــیرازی المؤیــد فــی الّدیــن داعــی الّدعــاة، دانشــوری یگانه 
و یکــی از بی هماننــدان اّمــت، نابغــه ای از برجســتگان بــزرگ دانــش عربیــت، و از نوابــغ ادب 
کــه از ســرودن شــعر عربــی بهــره ای تمــام داشــت، هــر چنــد در ســرزمین فــارس زاده  عــرب بــود 
کــه حضــور  کمال یافتگــی، در هــر شــهری  شــده و در دامــن آن رشــد یافتــه بــود. از هنــگام 
گام هــای  ــود و در ایــن دعــوت،  ــه ســوی فاطمیــان ب کننــدگان ب می یافــت، از جملــۀ دعــوت 
کــه خــود را بــرای المســتنصر بــاهلل، در ســیرة المؤیــد فــی الدیــن  بلنــد برداشــت. او چنــان بــود 
)ص99( وصــف نمــوده اســت: »مــن بــزرِگ ایــن دعــوت و دســت و زبــان آن هســتم و هیــچ کس 

بــا  و  کشــید  ســنگین  بالهــای  دعــوت،  ایــن  راه  در  ی  و نباشــد.«  مــن  هماننــد  آن،  در 
گرانبــار دیــد؛ اّمــا در راه ایــن دعــوت،  مصیبت هــای پیــش آمــده رو بــه رو شــد و ســختی های 

هر پیشامد سختی را سبک می شمرد و به هیچ بالی سنگینی اعتنا نمی نمود.

کـه در الّشـذرات می بینیـم. شـرح حـال عونـی در همیـن  1. در المنتظـم، عوفـی آمـده و درسـِت آن، عونـی اسـت؛ چنـان 
گذشـت.  )141-124/4( کتـاب 

گذشت. کتاب )33-24/4(  که یادکردش در همین  2. وی علی بن وصیف، از شاعران غدیر است 
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کـه از شـعر او آشـکار اسـت _ و در  ی در حـدود سـال 390 در شـیراز زاده شـد _ چنـان  و

ی نمود  گفت و به سـوی اهواز رو که به سـال 429 آن جا را ترک  همان جا پرورش یافت تا آن 

کـرد، پس از آن که  و زادگاه خویـش را بـا حـال بیـم و نگرانـی، از هـراس سـلطان ابوکالیجـار رها 

کینـه و دشـمنی بـه بـار آوْرد و حّتـی بـا سـرودن  کـه  گذشـت  ی و آن پادشـاه ماجرایـی  میـان و

کـه 153 بیـت دارد و آن را در سـیرة المؤیـد فـی الدیـن )ص48-54( آورده،  ارجـوزۀ مسـّمط  اش 

گاه کشـته  زیـد؛ اّمـا از بیـم بـه نا
ُ
گ ی را بـه دسـت آوَرد. پـس در اهـواز منـزل  نتوانسـت رضایـت و

ـۀ منصـور 
ّ
ی، بـه حل شـدن توسـط آن پادشـاه، همچنـان احسـاس امنیـت نمی کـرد. از ایـن رو

کـه جزیـرۀ دبیسـیه در کنـار خوزسـتان را بـه تصرف خـود درآورده  بـن حسـین اسـدی فـرود آمـد 

امیـر  ـد 
ّ
بـن مقل ابومنیـع  ِقـْرواش  بـه سـوی  و آن گاه،  بماْنـد  مـاه در آن جـا  بـود. حـدود هفـت 

ی نمـود؛ اّمـا چـون او را در دعوتـش پشـتیبان  کوفـه و انبـار، رو بنی عقیـل، حکمـران موصـل و 

خویش نیافت، بعد از سـال 436 و پیش از 439 به مصر رهسـپار شـد و دیرزمانی در آن دیار 

بماْنـد تـا در آن مناطـق نفـوذی بـه هـم زد. سـپس به پیشـنهاد وزیْر عبداهلل بن یحیـی بن مدّبر، 

بـه شـام بـرده شـد و آن گاه، پـس از مّدتـی بـه مصـر بازگشـت و باقیمانـدۀ زندگانـی خویش را در 

آن جا به سر ُبرد تا به سال 470 در آن سرزمین درگذشت.

گاهـی  آ و مناظـره،  ی در احتجـاج  توانگـری و از  کـه  آثـاری علمـی اسـت  مؤیـد دارای 

کتاب و سـّنت  گسـترده اش به معارف دین و مباحث بلند آن، و بهره وری فراوانش از دانش 

و اّطالعـش از نـکات ظریـف و دقیـق آن دو حکایـت می کنـد. نیز نامه هایی دارد که در آن ها، 

ۀ الجمعیــة 
ّ
گوشت مناظره نموده و این نوشته ها در مجل با ابوالعالء َمَعّری در موضوع خوردن 

گرانسـنگش با  الملکیــة اآلسـیویه بـه سـال 1902 میـالدی چاپ شـده اسـت. همچنیـن مناظرۀ 

کـه  ی حکایـت می نمایـد  دانشـوران شـیراز در حضـور سـلطان ابوکالیجـار، از میـزان دانـش و

خود، آن را به تفصیل در سیرة المؤید فی الدین )ص16-30( آورده است.

ی بـا خراسـانی کـه در سـیرة المؤیـد فی الدین )ص30-43( آمده، گواهی راسـتین  مناظـرۀ و

بر مایه وری بسـیارش در دانش ها اسـت. این تألیف ها از آِن او دانسـته شـده اسـت:
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1� المجالس المؤیدیه

2� المجالس المستنصریه

3� دیوان المؤید فی الدین

4� سیرة المؤید فی الدین

5� شرح العماد

6� اإلیضاح و الّتبصیر فی فضل یوم الغدیر

7� اإلبتداء و اإلنتهاء

حوم و األلبان
ّ
8� جامع الحقائق فی تحریم الل

که ذات الّدوحه نیز نامیده می شود. یه  9� القصیدة اإلسکندر

10� تأویل األرواح

11� نهج العبارة

12� المساءلة و الجواب

13� اساس الّتأویل

در نسـبت برخـی از ایـن کتاب هـا بـه مؤیـد، محـل تأّمـل و تردیـد اسـت؛ و جـای بحـث و 

تردید فـراوان دارد.

کـه در بـارۀ سـیرۀ خویـش  ی، در تک نگاشـته ای  شـرح حـال ایـن شـاعر مـا بـه قلـم خـوِد و

تنهـا مأخـذ پژوهنـدگان شـرح  ایـن  و  یافـت می شـود؛  بیـن سـال های 429 و 450 نگاشـته، 

کامـل  کـه در 184 صفحـه در مصـر بـه چـاپ رسـیده اسـت. اسـتاد محّمـد  ی اسـت  حـال و

کـه  گسـترده نمـوده  ی پژوهشـی  حسـین مصـری، اسـتاد دانشـکدۀ ادبیـات، در بـارۀ زندگـی و

یـده و آن را مقّدمـۀ دیـوان  کاو گـون  گونا 186 صفحـه دارد و در آن، زندگـی او را از جهت هـای 

کفایت  گسـتردۀ مؤید  کتاب، از شـرح حال  ی در مصر سـاخته اسـت.1 این دو  چاپ شـدۀ و

می نمایند و برای پژوهشگر قانع کننده هستند.

که پژوهش خویش را به مباحث مذهبی می کشاند، مواردی جای تأّمل است. 1. در آن جا 
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کهنـه شـده اسـت.  ای خانـۀ یـار! روزگار نـو بـودن و تازگـی ات رخـت بربسـته و مـرا وانهـاده. نـو، 

آیـا بـرای ایـن حالـت سـوگ نمی گویـی؟

کـه فرسـودگی، خانـه ات را از زبـان انداختـه، تـو نیـز زبانـی برای ]سـوگ سـرودن  یـا از آن هنـگام 

کـه مـن از عشـق می کشـم، نـداری! ح آن چـه  و[ شـر

بـر تـو مهمـان شـدیم تـا از ایـن بازمانده هـای سـرا خوانـی برگیریـم؛ اّمـا جـز سـختی های غـم، 

نیافتیـم. پذیرایـی 

گـدازش اشـک از دیـدگان مـا سـرازیر می کنـد و  کـه سـوز و  و نیـز نشـانه های برجـا مانـدۀ اشـتیاق 

کـت را مرطـوب می سـازد. خا

کـه مـرا نـزار  گویـا از همـان درد می کشـد  کـه از بیمـاری اش شـفا نمی یابـد؟  کـت را چـه شـده  خا

کـرده اسـت.

کردند. که لعبتکانت روز وداع خون مرا جاری  گونه  کرد، همان  ویرانه هایت اشـکم را جاری 

کـه قاتلـی دیـۀ او را نمی دهـد و خمـاری چشـمان آهووشـت َدم تیـغ تـو  کشـته ات را می بینـم 

اسـت.

کنانت داشـتم و آرام گرفتـه بود، به  کـه از سـا کـه روی بـه سـوی تـو نهـادم، آن سـوزی را  آن گاه 

هیجـان آوردی بـا یـادت که در نظرم مجّسـم گشـت.

گویا شمیم دوستان از رایحۀ خوشت بر من وزید! که ایستادم تا سالم دهم،  همان دم 

گـر ابرهـای بارانـی دسـت از تـو بدارنـد، تـو را  کـه ا آسـمان چشـمانم بـاران سـخت بـر تـو باریـد؛ 

کنـد. کفایـت 

کامروا بود و هنوز فراقت، استوار نشده بود! که عشق  خوش باد یاد آن ایام 
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کنـد ]و دشـوار[ و زندگـی شـاداب و جوانـی َمرکـِب لّذت هـا و سـرگرمی ها بـود و دسترسـی بـه آن 

نبود.

گوش نمی سـپرد و هوسـی را سـر برنمی تافتند و چون تو را  کسـی به سـخن چینان  که  روزگاری 

گردانده نمی شـدیم. دیـدار می کردیـم، از تـو ]رانده و[ دور 

چـون می خواسـتیم از شـکار چشـم های ]آهـووش[ گاوهـای کوهـِی تـو قصـاص و تالفـی کنیـم، 

شـفیع مـا شـوق جوانـی بود.

گوار تو را به فرسودگی کشاند و دست حوادثش به نابودی ات کشید، هرچند حوادث نا

گام نهادن در حریمت را برای جوانی ام روا دانستم، کام برگرفتم و  دیرگاهی از تو 

گردن آویزهـا از آن هـا زینـت می گرفتنـد و از مـاه  کـه  کـه چـون سـتارگانی بودنـد  میـان حوریانـی 

تمـام، چـون آینـۀ تمام نمـا حکایـت می کردنـد.

کاخ ها سرمی زد، نه از آسمان و فلک. که هاللشان از  کمرباریک  حوریانی 

گرد آورده بودند. سرخوشی جوانی و سبکباری عشقبازان و عّفت پارسایان را با هم 

کردند، همچون صید پرندگان با تور. دل های شیدا را با چشمان درشت سیاه صید 

گردن هاشـان همچـون آهـوان بـود و نرمـی حرکتشـان هماننـد شاخسـار  کـه  باریک اندام هایـی 

درختان »بان«.

گرفتـه، زبـان به  کـه خلخـال بی زبـان و تنـگ جـای آن هـا را  کـه کمربنـدش از ایـن  کمـر باریکـی 

گشوده . شـکوه 

ک زود بـه زود بـر آن  کـه چـوب ارا گلوگاهـش مرواریـدی اسـت  گویـا از ]سـفیدی[ دندان هـا و 

می سـازد[. درخشـانش  ]و  می شـود  کشـیده 

ک از آن  گویـا درون لثه هایـش ُمشـک اسـت و نـوک مسـوا کـه  گـوارا اسـت  آب دهانـش چنـان 

می نوشـد. پیاپـی 

گشت! کرد و خشن تریِن  ماِلکان  که با دلبری اش قلب مرا تصاحب  این همان است 

ای دل! دستیابی به ]سرمستی[ نوجوانی مشکل است. اندرزگویاِن عقلت از آن بازت دارند.

گیر! گزیر پیام مرگت را خواهد آورد. پس راه هدایت خویش را پی  که نا پیری مهمانی است 

گـــر خالصانـــه باشـــد، مایـــۀ نجـــات تـــو  کـــه ا و از مهـــر خانـــدان محّمـــد توشـــه برگیـــر؛ توشـــه ای 

خواهـــد بـــود.

گر به آن دست آویزی. چه نیکو توشه و مایه ای است برای روز قیامت، ا

گذار تا به نهایت آرزوی خود دست یابی. کارهای مهّم خود را به وصی پیامبر وا
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گرفتـاری، بـه او  کـن و آن را از خـود دور سـاز و در آن  و بـا او بـا هـر پیشـامد سـختی رویارویـی 

آور! شـکوه 

ک شدگان را بپیمانی! به مهر او چنگ زن؛ تا مبادا با بیرون شدن از راهش راه هال

کـــن و دوری از دشـــمنانش را، دوری از ســـِر دشـــمنی  نادانـــی مـــورز؛ عشـــق او را همـــواره پیشـــه 

ـــرار ده. ق

کسی از مهر او بیرون رود یا با شرک ورزی ]روزگار[ بگذراند. که  یکسان است 

بـــا َبـــراءت جســـتن از دشـــمنانش و عشـــق ورزیـــدن خالصانـــه بـــه وی، بـــرات آزادی از آتـــش را 

بـــه دســـت آور!

ک ]= عمـــر[ در بـــارۀ وی  ک نگـــردی، از عقیـــدۀ ابن ســـلمی ]= ابوبکـــر[ و ابن صهـــا گـــر خواهـــی هـــال ا

بپرهیز!

کن! کارها مشتبه شد، برای حّل مشکل به موالی خود تکیه  و هرگاه 

ک. ع پرهیزگار و پا او است بهتریِن مردان و برتریِن همسران و اصل و فر

کش پناهنده شو! گمراه گر دروغ زن، به فرزندان تابنا از شّر هر 

زیـان  کنـی، سـخت  گـر چنیـن  ا کـه  ایشـان مگیـر؛  بـه جـای  را  کسـی  آنـان روی مگـردان و  از 

کـرد. خواهـی 

آنان چراغ های هدایتند برای خردمندان و دستگیرۀ استوارند برای چنگ زنندگان.

کوردلی را از حیران تردیدپیشه می زدایند. که  ایشان دلیل هایی هستند با نوری چون ِهالل 

ک بسای! آنانند صراط مستقیم؛ پس با مهر ایشان بینِی مالمتگر خویش را بر خا

آنـان پیشـوایان حـق هسـتند و جـز ایشـان پیشـوایی نباشـد. پـس اّدعـای خالفـت در بنی تیم و 

دیگران مکن!

کرد. گمراهت  گرفتی،  که مرشدش  گم کرده راه! آن  ای اّمت 

و  گیـری، هنـگام رهبـری  مـردم  بـر  امیـن  کـرده،  نفـس خویـش خیانـت  بـه  کـه  را  کسـی  گـر  ا

می سـازد! تبـاه  را  آن هـا  سرپرسـتی، 

کـرد و رأی خـود را بـا  کـه تـو را آمـاده سـاخت، رأی و نظـر تاریـک خویـش را بـه تـو القـا  آن گاه 

فریـب بـه تـو قبوالنـد.

کـردی و دیـن سسـت خـود را بـه او فروختـی؛ زیـرا بـه انـدک مایـه ای از دنیـا  تـو نیـز از او پیـروی 

فریفته شـدی.

)421(

315/4



غدیر در کتاب و سّنت و ادب )ج 4( 448

کـه بـه فریـب خویـش تـو را فراخوانـد و تـو را در  گمراهـی خریـدی، آن گاه  هدایـت را دادی و 

افکنـد. سـخت  گرفتـاری 

کـــه تـــو را بـــه ]خالفـــت[ وصـــی خـــود  از او فرمـــان بـــردی و ســـخن محّمـــد را ســـر پیچیـــدی 

ســـفارش نمـــود.

کـــه او بـــرای دیـــن خـــود  کســـی را بـــه جایـــش نشـــاندی  بـــه پیـــروی از هـــوای فریبگـــر نفـــس، 

نمی پســـندید.

کـــه بـــه صوابـــت  کـــه ایـــن اجتهـــاد، تـــو را بـــه صـــواب می رســـاند. هیهـــات! نـــه  پنداشـــتی 

کـــرد. کـــت  نرســـاند، بلکـــه هال

خ را جایگاه فردایت ساخت. که دوز گستاخی ورزیدی و به جنایتی عظیم دست آلودی 

در دیـن محّمـد اختـالف ایجـاد کردی و پدرت پس از پیامبر ]= علی[ را رنجاندی.

و به آن پیمان استوار روز غدیر خیانت ورزیدی. پس بهانه ات چه بود؟

که با این پیمان شکنی، به قهقرا و جاهلیت بازگشتی. باید بدانی 

ــر او  ــد نعلیـــن در برابـ ــدازۀ بنـ ــه انـ ــه بـ کـ ــردی  کـ کســـی روی  ــه  گردانـــدی و بـ ــا از وصـــی روی  آیـ

ارزش ندارد؟

کـه تیره بختی ات  بی تردیـد از تـو در بـارۀ والیـت حیـدر بازخواهند پرسـید.1 او اسـت همان نعیم 

تـو را از او رویگـردان نمود.

کـه پیمـودن راهـش بـر سـالکان بسـی ناهمـوار اسـت احاطـه  کـه بـه هـر دانـش مشـکل  کسـی را 

کـردی، دارد، قیـاس 

کـرده و همیـن برایـش  کـه شـیطان بـر او وارد و بـر او چیـره می شـد؛ و ایـن را خـود بازگـو  بـا کسـی 

بـس اسـت و بـه بازگویـی دیگـر نیاز نیسـت!

کـه تـا بـاالی ران را  کـه در روز نبـرد چنـان ضربتـی بـر سـرها مـی زد  کسـی را  کـردی  نیـز قیـاس 

می دریـد.

که جبرئیل از دلیری و شمشیر برنده اش فریاد شگفتی سرداد: همو 

»شمشیری نیست جز ذوالفقار و جوانمردی نیست جز علی، سرسخت تریِن دلیران.«

آری؛ چنیـن کسـی را قیـاس کـردی بـا گریزنـده از همـاوردان، روزی که نیزه ها و اسـباِن، پرتوان، 

آتـش جنگ را شـعله ور می کردند.

1. اشاره دارد به: تکاثر/8: »ثم لتسئلّن یومئذ عن النعیم. «)م.(
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ک و چشـــمی اشک افشـــان شـــب تاریـــک را بـــه  کـــه بـــا دلـــی بیمنـــا کـــردی آن را  و نیـــز قیـــاس 
عبـــادت بیـــدار بـــود،

ـــر همـــان حـــال  ـــا نبـــود، ب ـــرای ری گـــر ب کـــرد و تـــرک نمـــود؛ و ا کفـــران  کـــه نمـــاز را انـــکار و  کســـی  ـــا  ب
می مانـــد.

که هیچ جماعتی همانندش را انجام نداده است! شگفتا از این قیاس دور از حق و تباه 
که تردید را از وجودت بزداید؟ آیا از او صحنه ها و موقعیت هایی ندیده ای 

ک. که جز او، مانند آن را نیاورد، مگر پیامبری یا وصیی پا همان معجزاتی 
کـه قضـا شـده بـود، بـه وقـت  همچـون: دْر باِبـل، خورشـید برایـش بازگردانـده شـد تـا نمـازی را 

ادا بخوانـد؛
کن!« گفت: »فرمانبردارانه ولی خدا را بر پشت خویش سوار  که می گذشت، به او  و چون باد 

گردن نهاد. پس باد او را سوار بر فرش، نرم ]و بی تکان[ برد و شتابان فرمان خدا را 
پس علی سوار بر باد با اصحابش به ] کهف و[ رقیم رفت تا شک را از ایشان بزداید.

گفتند؛ پس از سکوت و پاسخ ندادن، گفت: »درود بر شما!« و آنان شتابان پاسخش 
کینه های نهان در سـینۀ خشـم ورز و پاره کنندۀ پردۀ نفاق  به دیگرانی جز او. پس با این ماجرا، 

خویش، آشکار گشت.
و در صرصر مرده ای را فراخواند و او پاسخش گفت؛1 اّما تو ای اّمت! دعوتش را پاسخ ندادی!

گشت. گر راستی ات را بیازمایند، پشیمان خواهی  که ا که در تو نیست اّدعا مکن؛  آن چه را 
ماجرای آن نعلین و مار نیز معجزاتی است. پس ای کوردل بینوا؛ بیدار شو!2

که جبرئیل برایش سطل و حوله آورد.3 در خدمتگزاری فرشتگان به وی، همین تو را بس 

کرد. که بر تو عارض شـد، با شمشـیرش دفاع  در روز جنگ و نبرد در برابر سـختی هایی 

گذاشـتی و پشـت نمودی،  کنده بود، پا به فرار  که در نبرد خیبر هراس همۀ درونت را آ آن گاه 

او با دلی اسـتوار ایستاد.

دروازۀ قلعۀ خیبر را در مسافت هفتاد َرش4 در عرصه ]و زمین[ ناهموار غلتاند.

1. در بـارۀ زنـده شـدن مـرده ای در وادی صرصـر بـه دسـت امیرالمؤمنیـن؟ع؟ بنگریـد بـه: تقریـب المعـارف: ص 175 و 
248. )ن.( ابـن شهرآشـوب: 3/  مناقـب 

کتاب )368/2 و 369(، در شرح حال سید حمیری بدان اشاره شد. )ن.( که در همین  2. اشاره دارد به حدیث مار 

3. اشـاره اسـت بـه ماجـرای آوردن حولـه و سـطلی آب از سـوی جبرئیـل بـرای امیرالمؤمنیـن؟ع؟ تـا بـا آن غسـل کند. برای 
نمونه بنگریـد بـه: امالـی صـدوق، ص 226 و 227. )ن.(

4. هر َرش 162 سانتی متر است. )م.(
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گر آن چه را با چشـم خود دیدی،  غ بریـان هـم نـّص صریـح ]بـر امامت[ اسـت، ا ماجـرای آن مـر

انکار نکنی.

کرد. که نزار شده بودند، سیراب  گرداند و تشنگان را در حالی  نیز آن صخرۀ سخت را از جای 

گریان نزد او آمدند.  کرد و مردان و زنان  یک بار هم رود فرات طغیان 

کند.« ک  که نزدیک است آب ما را هال گفتند: »ای عموزادۀ محّمد! به فریاد ما رس؛  و 

گفت: »ای زمین! مطیعانه و به فرمان خدا، آب سرکش خویش را فروبر!« کنار فرات آمد و  او 

کـه ماهیانـی ]در جسـت وجوی آب[ بـه  کـه سـنگریزه هایش  فـرات آب خـود را فروبـرد، تـا آن 

گشـت. زیـرش فرورفتـه بودنـد، نمایـان 
سـپس از او خواسـتند تـا آب را بازگرداَنـد؛ و او فرمـان داد و آب بازگشـت و بـه انـدازه جریـان 

یافـت. پـس بحـث و جـدل تـو در چیسـت؟
تـو اسـت و خشـم و  او مـوالی  باشـی و خـواه خشـمگین،  کـه خـواه خشـنود  بـدان  اّمـت!  ای 

اسـت. یکسـان  او  نـزد  رضایـت 
ای تیمیـان! هـوای نفـْس دلتـان را ُبـرد و فرمانـش بردیـد. ای مـردم  َعـدی! هوای نفس، شـما 

را از راه بصیرت بیرون برد.
و میـراث مصطفـی را از میراث بـرش بازداشـتید و خالفـت را بـه سـتم در دسـت گرفتید. پس چه 

کسی شـما را والیت داد؟ 
کند. و دست بنی امیه را بازگشادی تا به ستم، با سرای ]اسالم[ تو هر چه خواهد، 

کسی جز تو حسین را نکشت. که به خدا سوگند!  خ داد، بی گناه مپندار؛  خود را در آن چه ر
کشد؟ ای خاندان احمد! تا چند جگرم در غم دل خراش شما دردهای سخت 

در ماتم شما، دلم زخم دار، چشمم اشک بار، و آتش جانم شعله ور است.
گوید: »از خواب لذیذ بپرهیز!« کنم، اندوه به چشمانم  چون از مصیبتتان یاد 

کـه تـو نیـز  گریسـت. پـس روا اسـت  کـه بـرای او آسـمان خـون  کـن؛  گریـه  کشـته ای در طـّف  بـر 
بگریـی.

کرد. گر امروز بر ایشان بگریم1، فردا با چهره ای باز و خندان آنان را مالقات خواهم  ا
کت بار ظلم و شرک نجاتم دهد. پروردگارا! مهر ایشان را سپر من قرار ده تا از پیامدهای هال

کـه خـون آنـان را  کـن و از ستم پیشـگانی  کاسـتی های جبـری را ترمیـم  پـروردگارا! بـا ایـن مهـر، 

ریختند، مرا بری ء نما!

که درست تر به نظر می رسد. )ن.( 1. در متن »إن تبکهم« آمده و در اعیان الشیعه »إن أبکهم« آمده 
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گـرو،  گـرو، رهایـی ندارنـد، بـه واسـطۀ ایـن خانـدان مـرا از  کـه دشـمنان خانـدان محّمـد از  آن روز 
برهـان!1

شاعر

بـاهلل،  المسـتنصر  فاطمـی،  خلیفـۀ  روزگار  در  مصـر  شـاعران  از  یکـی  مصـری  ابن جبـر 

بـود. المسـتنصر بـه سـال 420 زاده شـد و در سـال 487 درگذشـت. َمْقریـزی )الِخَطـط و اآلثـار: 

گفتـه  کـرده و  یـاد  ایـام المسـتنصر  365/2 ]478/1[( یکـی از جشـن های فتـح خلیـج را در 

کـه ایـن بیت هـا  کـه او را ابن جبـر می گفتنـد؛ و قصیـده ای خواْنـد  اسـت: »شـاعری پیـش آمـد 

از آن اسـت:
گشت و آب از آن روان شد و پرچم سپید بر فراز آن به اهتزاز درآمد. گشوده  خلیج 

که عطرش بخشش است. گویا دست پیشوای ما است  گشت؛  گوارا  آبشخورش برای ما 

گفتنـد: ›جـز  گرفتنـد: ›و آب از آن روان شـد.‹ و  ی را بدیـن سـخن بـه انتقـاد  پـس مـردم و

یـا بـرون می آیـد؟‹ و آن چـه پـس از ایـن مطلـع خواْنـد، تبـاه شـد.« آب، چـه چیـز از در

در ایـن میـان، قصیده هـای غدیریـۀ دیگـر از ابن طوطـی واسـطی، خطیـب منبجـی، و 

کنده در مناقب آل  که به شـکل پرا علی بن احمد مغربی، از شـاعران سـدۀ پنجم، نیز هسـت 

المسـتقیم  الّصـراط  رازی،  ابوالفتـوح  تألیـف  الَجنـان  روح  و  الِجنـان  َروض  ابن شهرآشـوب،  أبی طالـب 

کـه بـه سـبب  هامیـم تألیـف ابن حاتـم دمشـقی، و جـز آن هـا آمـده 
ّ
ّر الّنظیـم فـی األئّمـة الل

ُ
بیاضـی، الـّد

یـخ زندگانـی ایـن شـاعران، از آن هـا یـاد نکردیـم. اّمـا به هـر حال،  ناآشـنایی بـا شـرح حـال و تار

گوهرهـای  کـه  هسـتند  کسـانی  از  و  غدیـر،  بازمانـدۀ  افتخـار  ایـن  سـرایندگان  از  ایشـان 

کـه از واژگان  گردن آویزهـای آن را بـه رشـته کشـیده و حدیثـش را بـه نظـم درآورده انـد؛ همانـان 

ـٰی بـودن بـر مـردم از خودشـان را 
َ
ایـن حدیـث، معنـای امامـت و مرجعیـت بـزرگ در دیـن و أول

برداشت نموده اند.

کاسـتی  که در سـده های میانه نگاشـته شـده اسـت. همین قصیده با  کهن برگرفتیم  1. این قصیده را از نسـخه ای بسـیار 
9 بیت در أعیان الّشـیعه )263/15 ]63/4[( آمده اسـت.
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ْنْجکردی
َ
44. ابوالحسن ف

ْنْجکردی )ز. 433؛ د. 513(
َ
44. ابوالحسن ف

که چون آفتاب است در نورافشانی، و از آن نیز روشن تر. غدیر خّم را انکار مکن؛ 

که با سند معتبر به بهترین آفریده، احمد، پیوند دارد، انکارشدنی نیست. رویدادی 

گردد. کمال و جالل او تا روز قیامت یاد  در آن روز، امامت حیدر ثابت شد؛ و 

کـــه احـــکام از وی  کـــه از او پیـــروی شـــود، مرتضـــی اســـت؛ همـــو  ســـزاوارترین آفریـــده بـــرای ایـــن 

گرفتـــه و نقـــل می شـــود.

پی نامۀ شعر

شـیخ مـا، فّتـال، )روضـة الواعظیـن: ص90 ]ص103[( ایـن ابیـات را بـه َفْنْجکـردی نسـبت 

أبی طالـب:  آل  )مناقـب  ابن شهرآشـوب  نیـز  اسـت.  بـوده  ی  و هـم روزگاران  از  خـود،  او،  و  داده 

یاض العلماء  540/1 ]55/3[(؛ قاضی شـهید )مجالس المؤمنین: ص234 ]563/1[(؛ نویسـندۀ ر

کرده انـد. ]353/3[؛ و قطب الّدیـن اشـکوری )محبـوب القلـوب ]323/2[( آن را یـاد 

یـــاض  در مناقـــب آل ابی طالـــِب ابن شهرآشـــوب )540/1(، مجالـــس المؤمنیـــن )ص234(، و ر

ی یـــاد شـــده اســـت: العلمـــاء، ایـــن ســـرودۀ و

ـــه آن  ـــزرگان ب ـــروران و ب ـــه س ک ـــت؛ روزی  ـــن اس ـــد م ـــز عی ـــر نی ـــر، غدی ـــان و ِفط ـــای قرب ـــز عیده ج

شـــادمانند.

در این روز، مرتضی به امامت رسید و وی را از سوی خداوند، شرافت و شکوه رسید.

گفت: احمد، بهتریِن فرستادگان، در آن چاشتگاه در جمعی از سپید و سیاه 

»ستایش خدای را است ستایش بی پایان؛ که همۀ نیکی ها و لطف ها و بخشش، از او است.
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کـه بـه  کـه در شـرح حالـش می آیـد _ از پیشـوایان لغـت بـوده  ایـن شـاعر _ همـان سـان 

کالم و آن چـه در ورای سـخن  گاه بـوده و از رمـوز  گشـتارهای آن هـا آ حقایـق معانـی واژگان و 

نهفتـه و نیـز مفهـوم تعابیـر اّطـالع داشـته اسـت. او از واژۀ »مـوال« معنای امامـت و مرجعیت در 

گوهرینـش بـه نظـم کشـیده اسـت. پـس ایـن از  احـکام دیـن را برداشـت نمـوده و آن را در شـعر 

که آن را دنبال می کنیم. حّجت های ما در همان معنایی از حدیث شریف است 

شاعر

شـیخ ابوالحسـن علـی بـن احمـد َفْنْجکـردی1 نیشـابوری، از اسـتادان آزمـودۀ ادب بـوده 

که در آن، به پیشـوایی و دانش سرشـاْر برجسـتگی داشـته و افزون بر این، از بزرگان دانشـوران 

و اسـتادان برجسـتۀ حدیـث بـه شـمار مـی رود. در األنسـاب َسـْمعانی آمـده اسـت: »ابوالحسـن 

کـه در سـلک  َفْنْجکـردی علـی بـن احمـد، ادیـب چیره دسـت و دارای نظـم و نثـری اسـت 

ی باقـی مانده انـد. او اصول  روانـی جریـان دارنـد و بـا وجـود کهنسـالی و سـالخوردگی اش، بـا و

سـبک بار،  عّفت پیشـه،  و  گرفـت  فرا ی  و جـز  و  ادیـب  احمـد  بـن  یعقـوب  نـزد  را  لغـت 

کـرد و از بیـرون آمـدن از  لطیف معاشـرت، حق گـزار، و سـتوده حال بـود. بیمـاری او را زمین گیـر 

خانـه بازداشـت؛ پـس در سـالخوردگی، از بیـرون آمدن برای دیدار ]دانشـوران[ بازداشـته شـد؛ 

اّمـا بـه جـای آن، بـه ارتبـاط علمـی با آنان پرداخـت. از قاضی ناصحی2 حدیث شـنید و برای 

ی برایم حدیث  مـن اجازه نامـۀ نقـل همـۀ شـنیده هایش را نوشـت و گروهی از اسـتادانمان از و

گفتند. او شـب جمعه سـیزدهم ماه رمضان سـال 513 درگذشـت. در مسـجد جامع قدیم بر 

ک سپرده شد. گزاردند و در قبرستان نوح در حیره3 به خا ی نماز  و

کــه میدانــی در  دبــاء )103/5 ]270/12[( آمــده اســت: »ادیبــی فاضــل بــود 
ُ
در معجــم األ

که آبادی ای در نواحی نیشابور بوده است. بنگرید به: األنساب ]402/4[� 1. منسوب به فنجکرد 

2. ابوالحسن محّمد بن محّمد بن جعفر )د. 479(�

کـه گروهـی از  کـه قبرسـتان نـوح در آن قـرار داشـت و شـاید از آن روی بدیـن نـام خوانـده شـد  ـه ای بـزرگ در نیشـابور 
ّ
3. محل

مـردم حیـرۀ کوفـه در آن جـا سـکنا گزیدند.
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ی را ســتوده اســت. بــه ســال 5131 در هشــتاد  کــرده و و کتــاب الّســامی از او یــاد  دیباچــۀ 

گفتــه اســت: ›امــام علــی بــن احمــد  ی را یــاد نمــوده و  ســالگی درگذشــت. بیهقــی در الوشــاح و

َفْنْجکــردی، ملّقــب بــه شــیخ األفاضــل، اعجوبــۀ روزگار و آیتــی بــرای همگنــان و اســتاد فــن و 

گفتــه اســت:  کــرده و  ســوار بــر پشــت امــواِج فصاحــت بــود.‹ عبدالغّفــار فارســی نیــز از او یــاد 

کــه در ســلک روانــی  ›علــی بــن احمــد َفْنْجکــردی، ادیــب برجســته، دارای نظــم و نثــری بــود 

پایه  گرفــت و در آن اســتوار جریــان داشــت. لغــت را نــزد یعقــوب بــن احمــد ادیــب و جــز او فرا

ــیزدهم  ــود. در س ــا او ب ــته ب ــرش پیوس ــان عم ی داد و در پای ــاری ای او را رو ــد. بیم ــرآمد ش و س

ــت.‹« ــابور درگذش ــال 513 در نیش ــان س رمض

دبـاء )242/2 ]97/6[( آمـده، هـم روزگار وی، کاتب ابوابراهیم اسـعد 
ُ
چنـان کـه در معجـم األ

بن مسعود عتبی2، با این سروده اش او را ستوده است:
ای یگانۀ سخنوران و ادیبان؛ ای سرور فضال و دانشوران؛

ای که گویی در قلبش عطاردی3 دارد که حقیقِت هر چیزی را بر او امال می کند!

سـیوطی )ُبغیـة الُوعـاة: ص329 ]148/2[( نیـز بـا سـخنی نزدیـک به گفتار َحَموی، نویسـندۀ 

که او به سـال 513 در هشـتاد سـالگی  کرده  معجم األدباء، از وی یاد نموده و از الوشـاح حکایت 

کرده اسـت: درگذشـت؛ و این سـرودۀ وی را نقل 

که نه خیری دارد و نه صالحی. بد روزگاری است روزگار ما 

آیا درماندگان در این روزگار برای شب اندوه خود، صبحی می بینند؟

که ُمرد و آسوده شد. همه از آن در رنجند. خوشا آن 

گاه بــا تعبیــر  ی  ی، شــیخ مــا، فّتــال، )روضــة الواعظیــن ]ص103 و 236[( از و هــم روزگار و

1�  در چاپ های پیشین 512 درج شده، ولی در چاپ مرکز الغدیر 513 آمده است. )ن.( 

2�  به سال 404 زاده شد و در ماه جمادی األولی به سال 494 درگذشت.

3. عطـارد یـا تیـر، کوچک تریـن سـیارۀ منظومـۀ شمسـی اسـت کـه یونانیـان آن را رّب الّنـوع سـخنوری می دانسـتند و از ایـن 
روی، بـه دبیـر فلک اشـتهار داشـت. )م.(

321/4

)430(



غدیر در کتاب و سّنت و ادب )ج 4( 458

ی را آورده  کســان شــرح حــال و گاه »شــیِخ ادیــب« یــاد نمــوده اســت. نیــز ایــن  »شــیِخ امــام« و 

العلمــاء  یــاض  ر نویســندۀ  ]562/1[(؛  ص234  المؤمنیــن:  )مجالــس  قاضــی  ســتوده اند:  را  او  و 

الّشــیعة و فنــون اإلســالم  ــف 
ّ
]352/3[؛ صاحــب روضــات الجّنــات )ص458 ]249/5[(؛ و مؤل

]ص174[(� )ص136 

کتـاب تـاج األشـعار و سـلوة الّشـیعه را از او دانسـته  ابن شهرآشـوب )معالـم العلمـاء ]ص71[( 

ی اشـعار امیرالمؤمنیـن؟ع؟ شـمرده اسـت. نیـز همـو )مناقـب آل أبی طالـب: 99/2  و آن را حـاو

و 139 و 176 ]72/2 و 123 و 213[( از بـه نقـل مطلـب پرداختـه اسـت. شـیخ مـا، قطب الّدیـن 

کتابـش أنـوار العقـول مـن أشـعار وصـی الّرسـول شـمرده و در  کیـدری1، نیـز ایـن اثـر را از مأخذهـای 

کـه َفْنْجکـردی در کتابـش تـاج األشـعار 200 بیت از اشـعار امیرالمؤمنین؟ع؟  آن تصریـح نمـوده 

ـِف ریـاض الجّنـه، در روضـۀ چهـارم، شـرح حال او 
ّ
گـرد آورده اسـت. همچنیـن سـرور مـا، مؤل را 

کـرده اسـت: را آورده و ایـن سـروده اش را یـاد 
کنی، سگ های هرزه گرد از تو می گریزند. که از آن سرور بزرگوار از خاندان هاشم یاد  هنگامی 

ک نزاد!« کند، بگو: »مادرت تو را پا که بر مهرش نکوهشت  به آن 

گوید: امینی 

کـه در شـماری از احادیـث آمـده:  کـرده  َفْنْجکـردی در ایـن دو بیـت، بـه مطلبـی اشـاره 

کنون برخـی از آن احادیث  ک زاد، بـه امیرالمؤمنیـن؟ع؟ کینه نمـی ورزد. ا هیـچ کـس، جـز ناپـا

را یاد می کنیم:

گفـت: »مـا جماعـت انصـار، فرزندانمـان را از  کـه  1. از ابوسـعید ُخـْدری روایـت شـده 

گـر در میـان ما فرزندی زاده می شـد که او را دوسـت  طریـق دوستی شـان بـا علـی  می آزمودیـم. ا
که زادۀ ما نیست.«2 نمی داشت، درمی یافتیم 

که در حدود سال 574 درگذشت. 1�  شیخ ابوالحسن محّمد بن حسین بیهقی نیشابوری، شارح نهج البالغه، 

ابن ابی الحدیـد )373/1 ]110/4[(. در آن  تألیـف  البالغـه  َجـَزری )ص8 ]ص58[(؛ شـرح نهـج  المطالـب  2�  أسـنی 
مأخـذ، اشـتباهی واژگانـی رخ داده اسـت.
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ابی طالـب   بـن  بـا دوسـتی علـی  را  فرزنـدان خویـش  »مـا  گویـد:  بـن صامـت  ُعبـادة   .2

کـه علـی بـن ابی طالـب را دوسـت نـدارد،  می آزمودیـم. چـون یکـی از فرزندانمـان را می دیدیـم 
ک زاد اسـت.«1 کـه از مـا نیسـت و ناپـا می دانسـتیم 

از  »ایـن  گفتـه اسـت:  ایـن حدیـث  از ذکـر  پـس  المطالـب: ص8(  )أسـنی  َجـَزری  حافـظ 

کینـه نمـی ورزد.« کسـی بـه علـی   ک زاد،  کـه جـز ناپـا تـا امـروز مشـهور اسـت  دیربـاز 

ی بـا ذکـر سـند از احمـد بـن عبـدۀ َضّبـی، از ابوُعیینـه،  3. حافـظ حسـن بـن علـی َعـدو

کـه ]بـرای آزمایـش[  کـرده اسـت: »رسـول خـدا؟ص؟ مـا را فرمـان داد  از ابن زبیـر، از جابـر روایـت 

یان  یـان ایـن حدیـث، از راو فرزندانمـان را  بـر دوسـتی علـی بـن ابی طالـب عرضـه نماییـم.« راو

صحیـح مسـلم و صحیـح بخـاری؛ و همگـی ثقـه هسـتند.

یـه بـا ذکـر سـند از احمـد بـن محّمـد نیشـابوری، از عبـداهلل بـن احمـد  4. حافـظ ابن  َمْرَدَو

کـه انـس بـن  کـه از شـافعی، و او از  ماِلـک بـن انـس شـنیده  کـرده  بـن حنبـل، از احمـد روایـت 

کـه مـردی از آِن کسـی جـز پـدر خویـش اسـت، مگـر از طریـق  گفـت: »مـا درنمی یافتیـم   ماِلـک 

کیـن ورزی اش بـا علـی بـن ابی طالـب.«

کـه پـس از نبـرد خیبـر، هـر مرد پسـرش را بر شـانه  یـه بـا ذکـر سـند از انـس آورده  5. ابن  َمْرَدَو

ی اشـاره می نمـود و  می نهـاد و در راِه علـی  می ایسـتاد و چـون او را می دیـد، بـا انگشـت بـه و

گر  گر »آری« می گفت، او را می بوسـید؛ و ا می گفت: »پسـرکم! این مرد را دوسـت می داری؟« ا

»نـه« می گفـت، او را بـر زمیـن مـی زد و می گفـت: »بـه مـادرت بپیونـد!«

کـس  کـرده اسـت: »مـرا سـه  6. حافـظ طبـری در  الوالیـة، بـا ذکـر سـند از علـی؟ع؟ روایـت 

کـه مـادرش در پـاره ای از زمـان حیضـش او را  ک زاد، منافـق، و مـردی  دوسـت نمـی دارد: ناپـا

باردار شده باشد.«

1�  أسـنی المطالـب )ص8 ]ص58[(؛ الّنهایـه فـی غریـب الحدیـث و األثـِر ابن اثیـر )118/1 ]161/1[(؛ الغریبیـن َهـَروی _ 
در حدیثـی کـه او آورده، بـه جـای واژۀ ] کّنا[»نبـوُر« )= می آزمودیـم( »نسـبُر« آمـده کـه بـه همـان معنـا اسـت ـ؛ لسـان العرب 

)154/5 ]536/1[(؛ تـاج العـروس )61/3(�
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ـْمَطین ]134/1[( بـا ذکـر سـند از  وئـی )َفرائـُد الّسَ 7. حافـظ داَرُقْطنـی؛ و شـیخ اإلسـالم حّمُ

کرده انـد: »چـون روز قیامـت شـود، منبـری  َاَنـس، بـه نحـو مرفـوع ]از رسـول خـدا؟ص؟ [، روایـت 

کجـا اسـت؟‹ مـن  گـری از میـان عـرش نـدا دهـد: ›محّمـد  گـردد. سـپس ندا بـرای مـن برپـا 

نـدا  گـر  ندا دوم،  بـار  آن  روم.  بـاالی  بـر  مـن  سـپس  رو!‹  ›بـاال  گوینـد:  مـرا  پـس  دهـم.  پاسـخ 

می دهـد: ›علـی کجـا اسـت؟‹ او یـک پلـه فروتـر از من جـای دارد و همۀ آفریـدگان درمی یابند 

ی  گفـت: »مـردی نـزد و کـه محّمـد سـروِر فرسـتادگان؛ و علـی سـروِر مؤمنـان1 هسـتند.« انـس 

برخاسـت و گفـت: ›ای رسـول خـدا! از ایـن پـس، دیگـر چـه کس بـا علی دشـمنی می ورزد؟‹ 

ک زاد؛ و از انصـار، جـز  کسـی بـا او دشـمنی نمـی ورزد، جـز ناپـا فرمـود: ›ای انصـاری! از قریـش 

یهودی؛ و از عرب، جز آلوده نسب؛ و از دیگر مردم، جز تیره بخت!‹«

لـی المصنوعـه: 377/1[ ضعیـف شـمرده؛ زیـرا در سـند آن، 
ّ

ایـن حدیـث را سـیوطی ]الل

اسـماعیل بـن موسـی َفـزاری بـه چشـم می خـوَرد. حـال آن کـه ابن   ِحّبـان )الّثقـات ]104/8[( او 

کـه از پذیـرش  گفتـه  را در زمـرۀ افـراد ثقـه آورده و مطیـن، او را بسـیار راسـتگو شـمرده و نسـائی 

ی در حدیث، بس راسـتگو بوده اسـت.  کی نیسـت. از ابوداوود نیز نقل شـده که و حدیثش با

بخـاری در خلـُق أفعـال العبـاد، ابـوداوود، ِترِمـذی، ابن ماجـه، ابن خزیمـه، سـاجی، ابوَیْعلـٰی، و 

جـز آنـان ]تهذیـب الّتهذیـب: 292/1[ از او روایـت نموده انـد و هیـچ یـک از این برجسـتگان، از او 

کـه شـیعه و دارای مذهـب علـوی اسـت. ی آن اسـت  گنـاه و ایـرادی نگرفته انـد. آری؛ یگانـه 

کـه خیمـه ای  گفـت: »رسـول خـدا؟ص؟ را دیـدم  کـه  از ابوبکـر صّدیـق روایـت شـده   .8

کمانـی عربـی تکیـه زده بـود و در خیمـه، علـی و فاطمـه و حسـن و  کـه بـر  برافراشـت، حـال آن 

کـه با اهل  گـروه مسـلمانان! مـن بـر سـر سـازگاری ام با هر کس  حسـین بودنـد. پـس فرمـود: ›ای 

که با ایشـان در سـتیز و نبرد باشـد؛  این خیمه بر سـر سـازگاری باشـد؛ و در سـتیز و نبردم با هر 

دوسـت و یاورم هر که را دوسـت و یاور آنان باشـد؛ کسـی ایشـان را دوسـت نمی دارد، مگر این 

وئی، به جای »مؤمنان« این واژه آمده است: »وصی ها.« 1� در حدیث نقل شده از حّمُ
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کـه تیره بخـت و  کسـی بـا آنـان دشـمنی نمـی ورزد، جـز آن  ک زاد باشـد و  کـه نیک بخـت و پـا

ِضره تألیف محّب الّدین طبری: 189/2 ]136/3[( ک زاد باشد.‹« )الّریاض الّنَ ناپا

ْنصـاری، از علـی؟ع؟ نقـل شـده اسـت: »مـرا نـه کافـر دوسـت مـی دارد و نه 
َ
9. از ابی  مریـم أ

زنـازاده.« )شـرح نهـج البالغـه تألیـف ابن ابی الحدیـد: 373/1 ]110/4[(

و   ]232/2 اإلیمـان:  ]شـعب  بیهقـی  و   ]203/3 الّرجـال:  ضعفـاء  فـی  ]الکامـل  ابن  َعـدی   .10

کـه  کرده انـد  ابوشـیخ و دیلمـی ]الفـردوس بمأثـور الخطـاب: 626/3[ از رسـول خـدا؟ص؟ روایـت 

فرمـود: »هـر کـس ]حق[عتـرت مـن و انصـار و عـرب را نشناسـد، یکـی از این سـه حـال را دارد: 

کـه مـادرش در زمـان حیـض او را باردار گشـته  کار؛ و یـا مـردی اسـت  یـا منافـق؛ یـا فرزنـد زن زنـا
اسـت.«1

بـن  ابوالحسـن علـی  تألیـف  األخبـار  کتـاب  از  هـب: 51/2 ]7/3[( 
ّ

الذ )ُمـروج  11. مسـعودی 

کـرده اسـت: »نـزد  لـب روایـت  َنْوَفلـی، بـا سـندش از عّبـاس بـن عبدالُمّطَ محّمـد بـن سـلیمان 

کـه علـی بـن ابی طالـب از راه رسـید. چـون رسـول خـدا؟ص؟ او را دیـد،  رسـول خـدا؟ص؟ بـودم 

ی شـاداب و درخشـان شـد. گفتم: ›ای رسـول خدا! با دیدن این نوجوان،  چهره اش در برابر و

چهـره ات شـاداب و درخشـان می شـود!‹ فرمـود: ›ای عمـوی رسـول خـدا! بـه خـدا سـوگند! 

ی پس از  کـه فرزنـدان و خـوِد خداونـد بیـش از مـن او را دوسـت مـی دارد. هیـچ پیامبـری نبـوده 

او، از صلـب او ]و فرزنـدان پسـری اش[باقی نماَنـد؛ اّمـا نسـل مـن از صلب ایـن نوجوان برجای 

فراخوانـده  مادرانشـان  و  خـود  نام هـای  بـه  مـردم  شـود،  قیامـت  روز  چـون  همانـا  می ماَنـد. 

بـه نام هـای خـود و پدرانشـان خوانـده می گردنـد؛ زیـرا  کـه  ی و شـیعیانش  می شـوند، مگـر و

ک دارند.‹« نسبی پا

کـوه  12. از ابن عّبـاس روایـت شـده کـه علـی بـن ابی طالـب  فرمـود: »پیامبـر؟ص؟ را در کنـاِر 

1�  الّصواعـق المحرقـه تألیـف ابن َحَجـر )ص103و139 ]ص173و233[(؛ الفصـول المهّمـه )ص11 ]ص26[(؛ الّشـرف 
المؤّبـد )ص103 ]ص217[(. در ایـن مأخـذ، عبـارِت »و عـرب« نیسـت.
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گفتم: ›این کیسـت  کرده، او را لعنت می نمود.  که به شـخصی هم چهرۀ فیل روی  صفا دیدم 

کـه رسـول خـدا او را لعنـت می کنـد؟‹ فرمـود: ›این شـیطاِن رانده شـده اسـت.‹ گفتـم: ›به خدا 

سـوگند! ای دشـمن خدا؛ هرآینه تو را می کشـم و اّمت را از تو راحت می سـازم.‹ شـیطان گفت: 

گفتـم: ›ای دشـمن خـدا!  ›بـه خـدا سـوگند! ]در تقدیـر الهـی[ ایـن جـزای مـن از تـو نیسـت.‹ 

جـزای تـو از مـن چیسـت؟‹ گفـت: ›بـه خـدا سـوگند! هرگـز هیـچ کـس تـو را دشـمن نـدارد، مگـر 

این که من با پدر وی در َرِحم مادرش شراکت ورزیده  باشم.‹«

یـخ بغـداد: 290/3( بـا ذکـر سـند آورده و گنجی )کفایـة الّطالب  ایـن را خطیـب بغـدادی )تار

َتـن از اسـتادانش روایـت  فـی مناقـب علـی بـن أبی طالـب؟ع؟: ص21 ]ص70[( بـه نقـل از چهـار 

کـرده اسـت.

ـْمَطین: بـاب بیسـت و دوم ]135/1[( از طریـق ابوالحسـن  وئـی )َفرائـُد الّسَ شـیخ اإلسـالم حّمُ

واحدی با سـندش؛ و زرندی )نظم ُدَرر الّسـمطین ]ص111[( از ربیع بن سـلمان روایت نموده اند 

کـه بـه شـافعی گفتنـد: »گروهـی بـر شـنیدن فضیلتـی از اهـل بیـت شـکیبایی نمی ورزنـد؛ پس 

کـه از آن فضیلـت یـاد کنـد، او را رافضـی می خواننـد.« شـافعی گفـت: هـر 
کنند، ک یاد  هرگاه در مجلسی از علی و دو فرزندش و فاطمۀ پا

ک زاده شده است. که وی از زنی ناپا کن  کسی از دیگری یاد به میان آوَرد، یقین  سپس 

کس به روایات فرومایه پردازد؛ کنند، این  چون از علی و فرزندانش یاد 

که حدیث رافضیان است.« گوید: »مردم! این سخن را فرونهید؛  و 

که مهر فاطمه را رافضی گری دانند. به خدای چیره و نگهبان َبراءت می جویم از جماعتی 

درود پروردگارم بر خاندان رسول؛ و لعنتش بر چنین جاهلیتی!

ایـن افتخـاِر برجـای مانـده را بسـیاری از شـاعران قدیـم و جدیـد بـه نظم کشـیده اند که یاد 

کرد شعرهاشان من  در این مجال نگنجد. از جمله صاحب بن عّباد سروده است:
گردد. ک  ل و ریشه ها پا با مهر علی شک ها از میان رود و جان ها زال

کسی را دوستار او دیدی، آن جا، جای واالیی و افتخار است! چون 
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ک زاد است. کسی ناپا که در تبارش  کسی را دشمن او یافتی، بدان  و چون 

کوتاه بوده اسـت! ]دیوان صاحب  که دیوار خانۀ پدرش  پس عذر او را به همین حسـاب بگذار 

بن عّباد: ص95[

گفته است: نیز همو 
مهر علی بن ابی طالب بر حاضر و غایب واجب است.

که به مهمان و رهگذر تن داده است. مادر دشمنش نابکار بوده 

گوید: ل 
ّ
همچنین ابن مدل

در حدیث استوار از ُحَذیفة بن یمان به ما خبر رسیده است:

»از مرتضی پرسیدم: ›چرا مهر و والیت تو به هر دلی نرسیده است؟‹

که خشنود شدم و نیکویی اش مرا به طرب آورد: پاسخی مرا داد 

کار جدا ساخت.‹« ک شوهر و زنا ›خداوند مرا برتری داد و شیعیانم را از نسل زنان ناپا

که چون همگان در روز قیامت محشور شوند،  در روایت دیگر از سلمان آمده 

گوینـد: »ای فرزنـد فـالن  گوینـد: »ای فرزنـد فـالن زن!« اّمـا بـه شـیعیان  بـه یکایـک ناصبیـان 

مرد!«

ک زاد اسـت.  ک زادی اش، نـام پـدر نیاورنـد؛ و ایـن را نـام پـدر آورنـد، چـون پـا آن را بـه سـبب ناپـا

أبی طالـب: 242/3[ آل  ]مناقـب 
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45. ابن  منیر طرابلسی

45. ابن منیر طرابلسی )ز. 473؛ د. 548(

چشمم را با بی خوابی عذاب دادی و قلبم را با فکرهای آشفته آب کردی.

پس از فراقت، مهر مصّفایم را تیره ساختی.

کشیدی. پیکرم را نزار نمودی و چشمانم را سرمۀ بی خوابی 

که از روی زیبایت صبر و آرام ندارد. عاشقی را جفا ورزیدی 

ای دل؛ وای بـر تـو! چند نیرنگ و فریب می خوری؟

کی به آهووشان خوش نوا و روشن چهر عاشق هستی؟ تا 

گر شریف موسوی، زادۀ شریف »ابوُمَضر«، ا

انکار ورزد و غالمم »تتر« را به من بازنگرداند،

گردم. ک و مبارک بنی امیه را هوادار  ک و تابنا خاندان پا

گرایم. و بیعت حیدر را منکر شوم و از او به عمر وا

و روایتگران را دروغزن شمارم و ظهور امام منتَظر را نادرست خوانم.

گویم: »این خبر صحیح نیست.« کنند،  و چون خبر غدیر را روایت 

کنم. کهنه به بر  و روز غدیر جامۀ پوسیده و 

و هرگاه در جمعی یاد صحابه به میان آید،

گویم: »برترینشان، نخست بزرِگ تیمیان است و آن گاه، عمر.«

او هرگز بر خاندان پیامبر تیغ نکشید؛

هرگز! و زهرای بتول را از میراثش بازنداشت.

و یزید باده ننوشـید و فجور ]و زنا[ نکرد؛

کشتن فرزندان فاطمه دست بدارند. که از  و لشکرش را فرمان داد 
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و شمر حسین را نکشت و ابن سعد خیانت نورزید.

و در دهم محّرم موهای بلند شده ام را، می تراشم.

گیرم. و آن روز را با چند روز دیگر روزه 

و در آن روز، نیکوترین جامۀ مخصوص جشن ها را بپوشم.

و از شام تا سحر، برای پختن دانه های عیدانه بیدار می مانم.

که بینم، دست شادباش دهم. کشیده به هر  و صبحگاهان با چشمان سرمه 

و در میان راه بایستم و ِسبَلت رهگذران بپیرایم.

و تره تیزک با ماهی »ِجری«1 بخورم.

ک را بهتریِن خوردنی ها و میوه ها و سبزی  ها قرار می دهم. این خورا

کنم. کفش مسح  و در حضر برای وضو پای را بشویم؛ و در سفر بر 

گویم. که پیش از من بودند، بلند آمین  کسانی  در نماز به شیوۀ 

کنده شود، آن را محّدب سازم. که قبری  کسی  و برای هر 

که دیده و بینایی به حیرت افتد، و آن روز 

گویم: گشوده شود و آتش شراره افکند،  و نامه های اعمال 

گمراهی افکند.« که مرا از پس هدایت و بینایی، به  »این شریف موسوی بود 

گفت: »دست شریف را بگیر و جایگاه هر دو شما »سقر« است. پس مرا خواهند 
که پوست را به سختی می سوزاند و هیچ چیز را باقی نمی گذارد. خ   همان دوز

گناه بیزاری جوید و عذر پیش آرد، خداوند او را می آمرزد؛ گناهکاری از  اّما چون 
گیرد. کفر پیش  گردد و یا راه  که والیت وصی را منکر  کسی  مگر 

طرابلسـی:  ابن منیـر  ]دیـوان  کـن!«  بسـی حـذر  و  بتـرس  بدکاری هایـت  بـرای  از خداونـد  پـس 

ص160[

پی نامۀ شعر
کـه بـه »َتَتریـه« معـروف اسـت و 106 بیـت دارد، ابن حّجـۀ حمـوی )ثمراُت  ایـن قصیـده را 

کتابـش خزانـة األدب و غایـة األرب  األوراق: 44/2-48 ]ص327[( بـا همـۀ درازایـش آورده و در 

]324/1[ 68 بیـت از آن را یـاد نمـوده اسـت. نیـز همـۀ ایـن قصیـده در الّتذکـره تألیـف ابن عـراق؛ 

1. در مذهب اهل سّنت، این ماهی حالل پنداشته شده است. )ن.(
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سـید  البدیـع  أنـواع  فـی  الّربیـع  أنـوار  الّتذکـره؛  از  نقـل  بـه   )]537/2[ )ص457  المؤمنیـن  مجالـس 

علی خـان )ص359 ]224/3[(؛ کشـکول شـیخ مـا، بحرانـی ]420/1[ _ نویسـندۀ الحدائـق الناضـرۀ ـ؛ 

کی )ص174 ]ص364[(؛  نامۀ دانشـوران ]به زبان فارسـی[ )385/1 ]236/2[(؛ تزیین األسـواق انطا

و نسـمة الّسـحر بذکر من تشـیع و َشـَعر ]مج6/ج40/1[ یافت می شـود و شـیخ حّر عاملی )أمل اآلمل 

]35/1[( 19 بیت از آن را آورده است.

 ]ماجــرای ایــن قصیــده از ایــن قــرار اســت:[ ابن منیــر هدیــه ای همــراه غــالم سیاه پوســتش 

کــه  گــر می دانســتی  ــا بعــد؛ ا ی نوشــت: »اّم ــه و ــرای ســید مرتضــی موســوی1 فرســتاد. ســید ب ب

مــا  بــرای  را  همــان  دارد،  وجــود  ســیاهی  از  زشــت تر  رنگــی  یــا  یــک  از  کوچک تــر  عــددی 

گســیل نــدارد، مگــر  کــه هدیــه ای نــزد ســید  می فرســتادی! و الّســالم.« ابن منیــر ســوگند خــورد 

کــه »َتَتــر« نــام  گرانبهــا همــراه غــالم خویــش  گرامی تریــن فــرد نــزد خــود. پــس هدایایــی  همــراه بــا 

داشــت، بــرای او فرســتاد. او ســخت شــیفتۀ آن غــالم بــود و او را بســیار دوســت می داشــت و 

ی  گاه بســی اندوهگیــن می شــد یــا محنتــی بــه و کــه هــر  بــه ِفراقــش رضایــت نمــی داد؛ چنــدان 

ی می نمــود، بــه آن غــالم می نگریســت و اندوهــش رخــت برمی بســت. چــون غــالم نــزد  رو

کــه او هــم از جملــۀ آن هدایــا و در عــوِض آن غــالم ســیاه اســت؛  کــرد  گمــان  ی  ســید رســید، و

گــران افتــاد و تدبیــری بــرای  ی را نــزد خویــش نگــه داشــت. ایــن حــال بــر ابن منیــر بــس  پــس و

گــر ســید آن  کــه اظهــار نمایــد ا خــالص نمــودن غــالم خویــش از دســت ســید نیافــت، جــز ایــن 

کــه  ی بازنگرداَنــد، از تشــیع دســت می ِکَشــد و آن چــه از ماجــرای غدیــر  و جــز آن  غــالم را بــه و

م اســت، انــکار می نمایــد؛ و در ایــن قصیــده، ایــن را بــرای ســید نگاشــت. 
ّ
مــورد اتفــاق و ُمســل

ــدن  ــا در بازگردان ــت: »م گف ــود و  گش ــده  ــم و خن ــه تبّس ــب ب ــید، ل ــید رس ــه س ــده ب ــون قصی چ

ــا  گرانبه ــای  ــراه هدای ــالم را هم ــپس غ ــت.« س ــذور اس ــم و او مع کردی ــگ  ی درن ــه و ــش ب غالم

ب الّدیـن 
ّ

1. وی نقیـب سـادات در عـراق و شـام و بیشـینۀ ممالـک، و رئیـس شـیعیان و جـز ایشـان بـود و میـان وی و مهذ
ب الّدین ابوالحسـن علی بـن ابوالوفاء موصلی، 

ّ
موّدتـی برقـرار بـود. بنگریـد به: تزیین األسـواق: ص174 ]ص363[. مهذ

که به سـال 543 درگذشـت. شـاعری سـرآمد بود 
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روانه نمود و ابن منیر او را با این سخن ستود:

که او پیشوا است و بر همۀ آفریدگان واالیی یافته است. مرکب به سوی مرتضی ران؛ 

ک، آسمان است. دیگر مردمان، زمیِن فضیلت هایند؛ اّما آن زادۀ هاشمی پا

کـه به تمـام، همراه  مـه شـیخ ابراهیـم یحیـی عاملـی1 ایـن قصیـده را تخمیـس نمـوده 
ّ

عال

د نخسـِت 
ّ
مه شـیخ علی آل کاشـف الغطاء؛ و مجل

ّ
خـوِد قصیـده، در مجموعـۀ شـیخ مـا2، عال

مـه 
ّ

سـمیر الحاضـر و متـاع المسـافر از همـو؛ و المجمـوع الّرائـق )ص727( تألیـف دوسـت مـا، عال

سـید محّمدصـادق آل بحرالعلـوم، یافـت می شـود و چنیـن آغـاز می گـردد:
جانم فدای محبوب ماه وشم که چون روی بگشود، ندایش دادم:

آشـفته آب  بـا فکرهـای  را  قلبـم  و  بـا بی خوابـی عـذاب دادی؛  را  ک روی! چشـمم  تابنـا »ای 

کـردی.

کردی؛  کرد و فرسود و تو در تنگنا رهایم  کهنه  دوریت، تازگی ]و شادابی[ را 

و دیرزمانی در این حال مرا وانهادی و پس از فراقت، مهر مصّفایم را تیره سـاختی.

این قصیده را پیش و پس از آن، همانندهایی در معنا یافت می گردد؛ از جمله:

1. ابوعثمـان سـعید بـن هاشـم خالـدی و بـرادرش، ابوبکـر محّمـد خالـدی _ از شـاعران 

یـاد شـده در یتیمـة الّدهـر _ شـریف زبیـدی ابوالحسـن محّمـد بـن عمر حسـینی را مـدح گفتند 

ی درآمدنـد و  کـه آن دو بـر و یـد و قصـد سـفر داشـت  و او در پرداخـت جایـزۀ ایشـان کنـدی ورز

چنین سـرودند:
به شریف، آن پناه مردمان در نبوِد باران و خشکسالی، بگو:

ک مبارک از قریش است ـ که فرزند امامان تابنا _ همو 
»سوگند به رزق و روزی و نعمت های مکّرر و تک تک!

گر شریف بگذرد و به این دو بندۀ خود نظر نیک نیفکَند، ا
گمراهی آشکارشان همراه می شویم. ما نیز با بنی امیه در 

گوییم: ›ابوبکر غضب ننمود و عمر ستم نکرد.‹ و 

که در همان بخش، شرح حالش خواهد آمد. 1. یکی از شاعران غدیر در سدۀ چهاردهم 

2. نام این مجموعه »الحصون المنیعه فی طبقات الشیعه« است. )ن.(
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کافر بودند. که معاویه امام بود و مخالفانش  و باور می کنیم 
کار فرمان داد.‹ کشت و به این  که حسین را  گوییم: ›یزید نبود  و نیز 

ک می شمریم. و َطلحه و زبیر را از مبارکان تابنا
الّشـیعه:  ]أعیـان  بـود.«  گـردن شـریف خواهـد  بـه  خ،  بـه دوز بنـده  ایـن دو  راه یافتـن  آن گاه، 

]302/6

پس شریف بدان دو خندید و جایزۀ ایشان را پرداخت.

ی  یـِد شـهید، وزیـرش را بـه سـبب تقصیـری بـه حبـس افکْنـد. و 2. شـریف حسـن بـن ز

بـرای شـریف چنیـن نوشـت:
از آن چـه دیـدم، بـه خـدا شـکوه بـرم. من دوسـتار کسـانی هسـتم که بـال و گرفتـاری ام از همان ها 

است.
آشکارا صالحان را دشنام دهم و از این پس تا زنده ام، از شیعیان نخواهم بود.

گرچه بر مردار پا نهاده باشم. کفشم را در وضو مسح می کشم،  کف دستم  با 

کــه شــرح حالــش خواهــد آمــد _ بــه شــریف شــهاب الّدین  3. ابوالحســین1 جــّزار مصــری _ 

کــه وی در  مســؤول لــوازم خانــه ]حکمــران[، در شــب عاشــورا چنیــن نوشــت؛ و ایــن آن گاه بــود 

عمل به وعده اش تأخیر ورزیده بود:
به شهاب الّدین فضیلت مند بخششگر و آن سّید پسر سّید پسر سّید، بگو:

گر در عمل به وعده خویش، شتاب نورزد، »به خدای یگانۀ واالی بی نیاز سوگند! ا
فردا برای خوشباد با چشمانی سرمه کشیده و دستانی حنابسته روم.

کـردن، کارم بـه جنـون  گـردن شـریف بزرگـوار اسـت؛ زیـرا از ایـن امـروز و فـردا  کار بـه  گنـاه ایـن  و 
کشید؛

کـه در مـاه انـدوه، ناصبـی گشـتم و ذخیرۀ قیامتم را از میان بردم و دشـمنی ام ]با حق[  چنـدان 
را محکم ساختم.«

4. قاضی جمال الّدین علی بن محّمد َعْنسی به شریِف روزگار خویش چنین نوشت:

کعبه و خاندان پیامبر، سروران بشر، سوگند به 

1. در چـاپ دوم الغدیـر، »ابوالحسـن« آمـده اّمـا درسـت، برابـر  بـا چـاپ اول آمـده و نیـز آن چـه در شـرح حالـش در )ج5، 
ص662( »ابوالحسـین«  اسـت. )غ.(
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که بزرگان ُمَضر به آن فخر ورزند! و نیز دالوری آن موالیی 

گوهر ادامه دهد، کِ  مهتر، همچنان به غصب شاخه های  گر آن پا ا

کرد. ک دارد، تقلید خواهم  که رأیی تابنا از ابوحنیفه 

گر نبیذ را حالل بشمرد. گردن خواهم نهاد، حّتی ا و به سخنش 

ک رسانده اند. که بیشترین زیان را به آن  پا از روی مهرورزی به آنان 

ک مبارک خاقان. یعنی: فرزندان تابنا

و ترکان را از ردای مدح خود جامۀ زیبا پوشانم.

که فکر در آن حیران ماَند. گیر در ستایش آنان به هم آورم  و قصیده های ]مشهور و[ همه جا

و آن ها را دسـته دسـته به گروه هایی در پی گروه هایی برسـانم.

و با سوگواری با هر معنای بکر و تازه بر وزیر بگریم.

کارهـای ناروایش نزد مـن نادیده گرفته  کـرده،  کارهـای زشـت و ناروا  کـه گرچـه  یعنـی: حسـن؛ 

می شود.

و گویم: »تیغ ایشان شمشیری است برکشیدۀ دست تقدیر.

این وزیر هرگز ستم نرانده و خونی نریخته، بلکه به تقوا فرمان داده است.«

و چون از شراب و نوشندگان و سازندگانش یاد شود،

کنند و خواه معذور دارند. کار[نکوهش  ایشان را منّزه شمارم، خواه دیگران من را ]در این 

گناهـی اسـتغفار می کنـم جـز در مـورد نبیـذ ] کـه در مذهـب جدیـدم حـالل شـمرده شـده  و از هـر 

است![

گواه آورده اند. که حدیث بر درستی اش  فتوای درست همین سخن ایشان است 
و شامگاهان و بامدادان بر بکیر می گذرم.1

کام دل برگیرم. نزد تربت وی نماز بگزارم و از زیارتش 

و موضوعاتی فریبگرانه را بر عوام عرضه دارم.

کنند و ِسبَلت را بلند. کوتاه  که موی را  کنیم  حکم 

گرد و سفت پیچیده شده است. که  و عمامه هامان را ُشل می کنیم؛ عمامه هایی 

و دست را بلند می کنم وقت نماز و آن را روایت از پیامبر بشمارم.

کـه درسـت تر بـه نظـر می رسـد و ترجمـه بـر ایـن  1�  در متـن »ألمقتـّن« آمـده، ولـی در أعیـان الشـیعه »ألمضیـّن« درج شـده 
گرفـت. )ن.(  اسـاس صـورت 
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کـه دیده هـا و بینایی ها از آن حیران مانند،  و گویـم در روزی 

کارنامۀ اعمال گشوده شود و آتش شراره افروزد _ : _ و 
کرد، از آن پس که هدایت و بینایی یافته بودم.«1 »این شریف بود که مرا گمراه 

کوفـه، شـریف محّمد  یـذی بـرای نقیـب  5. در همیـن مضمـون، ابوالفتـح سـبط ابن تعاو

ی  کـه بـا و بـن مختـار علـوی، قصیـده ای فرسـتاد و در آن، بـه سـبب وفـا نکـردن بـه وعـده ای 

کـه در شـرح حـال ابوالفتـح خواهـد آمـد، چنیـن  کـرده بـود، او را سـرزنش نمـود. ایـن قصیـده 

آغـاز می شـود:
ک! کنندۀ[ شرک و فرزند بتول پا ای همنام نبی، ای فرزند علی سرکوب گر ]و خوار 

شاعر

ۀ 
ّ
ب الّدیـن احمـد بـن منیـر بـن احمد بن مفلح طرابلسـی2 شـامی، در محل

ّ
ابوحسـین مهذ

خابوری بر کنارۀ دِر شـمالی مسـجد جامع بزرگ سـکنا داشـت. لقبش عین الّزمان و مشـهور به 

»رفـا« بـود. از پیشـوایان ادب و در طبقـۀ واالی قافیه پـردازان بـه شـمار می رفـت کـه فـراوان و نیکو 

کـه یـاد  گردن آویزهایـی زّریـن سـروده  شـعر می سـرود. در بـارۀ اهـل بیـت؟مهع؟ شـعرهایی چـون 

جـاودان و افتخـار نـو  و کهنـه را برایـش پایـدار نمـوده اسـت. لغـت و همۀ دانش هـای زبان عرب 

خوش منظـری  مایـۀ  و  آن  بوسـتان  گل  وی  و  آورد  دنیـا  بـه  را  او  طرابلـس  گرفـت.  فـرا  نیـک  را 

باغسـتان هایش بود. سـپس به دمشـق فرود آمد و شـاعر نغزگو و شـگفتی آفرین و ادیِب پیشـوای 

نظـم  مرواریدهـای  بـا  را  ک  پـا عتـرت  فضیلت هـای  امویـان،  پایتخـت  در  پـس  گشـت؛  آن 

کْند و بر هر که بدیشـان دشـمنی ورزید یا آنان را از حقوقشـان بازداشـت، خشم  خوشـایندش پرا

گرفـت و در شـعرش، مذهـب حـِقّ خویـش را برقـرار و اثبـات نمـود. همیـن بـر رویگردانـان از اهل 

گـوار را بـه سـویش روان  گفتارهـای بـس سـخت و نا بیـت؟مهع؟ دشـوار افتـاد و تیرهـای سـخن و 

1�  سه بیت واپسین از قصیدۀ ابن منیر است.

کنون از شهرهای لبنان است[. 2�  طرابلس، شهری است بر ساحل شام، نزدیک به دمشق ] که ا
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بـه  را  او  دیگـری  اسـت؛  پلیدگفتـار  کـه وی  گفـت  یکـی  زیدنـد. 
َ
گ را  او  تیـز،  زبـان  بـا  و  کردنـد 

ک  سـتم ورزیدن بـر صحابـه نسـبت داد؛ یکـی هـم او را رافضـی خواْنـد؛ و دیگـری خوابـی هولنـا

گزیر نمود که او را بسـتایند و به رغم همۀ  برای او برسـاخت. اّما فضیلت آشـکار وی ایشـان را نا

که مایۀ هیچ یقینی نبود ]و تنها بدگمانی بود[، جایگاه وی در ادب را بزرگ دارند.  آن سخنان 

کـی یافـت. پیش از  شـعر وی هـم لطیـف بـود و هـم نیرومنـد و اسـتوار؛ و بـه روانـی و انسـجام تابنا

کان 
ّ
کر و ابن خل همـۀ افتخـارات بازمانـدۀ او، وی از حافظـان قـرآن کریـم بـود؛ چنان که ابن عسـا

هب یاد کرده اند.
ّ

ِف شذرات الذ
ّ
و مؤل

و  بـود  قـرآن  ی حافـظ  گفتـه اسـت: »و یـخ مدینـة دمشـق: 97/2 ]33/6[(  )تار کر  ابن عسـا

گرفـت؛ رافضـی  لغـت و ادب آموخـت و شـعر می سـرود و بـه دمشـق درآمـد و در آن جـا سـکنا 

و در  بـود  پلیدگفتـار  و  بـس هجوپـرداز  و  اعتقـاد داشـت  امامیـه  بـه مذهـب  کـه  بـود  پلیـدی 

گفـت،  کار می ُبـْرد. چـون بسـیار هجـو  شـعرش فـراوان دشـنام می گفـت و الفـاظ عامیانـه بـه 

کـه زبانـش را قطـع  بـوری بـن طغتکیـن، امیـر دمشـق، او را مّدتـی بـه حبـس افکْنـد و بـر آن شـد 

ی ببخشـد و امیر  کـه منصب دربانی داشـت، خواسـت که او را به و نمایـد. یوسـف بـن فیـروز 

کـه پسـرش، اسـماعیل بـن  کـه او را از دمشـق تبعیـد نماینـد. آن گاه  کـرد و دسـتور داد  چنیـن 

ی به  بوری، والیت یافت، او به دمشـق بازگشـت و سـپس اسـماعیل نیز به سـبب آن چه از و

]تـا  برآمـد  او  جسـتجوی  در  و  شـد  دگرگـون  ی،  و بـه  نسـبت  نظـرش  بـود،  رسـیده  خبـر  او 

گریخـت و چنـد روز در مسـجد وزیـر  ی  َکَشـد. و کـه بـر دارش  کنـد[ و خواسـت  دسـتگیرش 

گشـت. سـپس از دمشـق بیـرون شـد و بـه مناطـق شـمالی پیوسـت و میـان َحمـاة1 و  پنهـان 

کـه واپسـین بار بـه همراهی َمِلـک عادل، به دمشـق درآمد؛  شـیزر و حلـب در حرکـت بـود تـا آن 

کـه ملـک عـادل، بـار دوم، دمشـق را محاصـره نمـود. پـس چـون صلـح برقـرار  و ایـن آن گاه بـود 

گشـت، به شـهر درون شـد و همراه لشـکر به حلب بازگشـت و همان جا درگذشـت. من او را 

1�  شـهری مشـهور کـه تـا شـیزر، نصـف روز؛ و تـا دمشـق، پنـج روز برای کاروانیـان؛ و تا حلب، چهـار روز فاصله دارد ]معجم 
البلدان: 300/2[�
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امیـر  بـن  اسـماعیل  ابوالفضـل  امیـر  نشـنیدم.  شـعر[  ]از  چیـزی  ی  و از  اّمـا  دیـدم؛  بـار  چنـد 

گفت: ابن منیر این شعرهای خویش را برایم خواْند: کر سلطان بن منقذ،  اِبی العسا
گلوگیـرش  گرفـت؛ اّمـا خلـوت نگزیـد. دیـد مـرگ  خانـه اش را خالـی نهـاد ]و رفـت[ و از یـار دوری 

گلوگیـرش نگـردد. کـه مـرگ  می شـود و بـه دنبـال وسـیله ای رفـت 

گفـت؛ پـس وی از  گردنـه اش را وداع  کـه خّرمـی و نشـاط،  وادی او نخسـتین چمنـزاری نبـود 

آن جـا رمیـد و برفـت.

کـه در جایی خواری و گمنامی بـه کنارش درآید،  کـه چـون کریمـی بیند  رأی اسـتوار ایـن اسـت 

از آن  جـای بکوچد.

کمـــال جـــا بـــه جـــا شـــود و در ایـــن  کاســـتی رود، در طلـــب  کـــه چـــون نـــورش رو بـــه  همچـــون مـــاه 

جابه جایـــی، آن را بـــه دســـت آوَرد.

در تلخی زندگی همراه شترانت نشسته ای. چرا آن ها را به پهنۀ صحرا نمی زنی؟

کـه چـون از نیـام بیـرون آیـد، بـر دو رویـش چیـزی ]از  جـدا شـو تـا بدرخشـی؛ همچـون شمشـیر 

کـه غـالف آن  را پوشـانده بـود. درخشـش[ آشـکار شـود 

کـه بـا ذّلـت زندگـی  کـه مـرگ بیـرون رفتـن جـان از تـن اسـت. مـرگ جـز ایـن نیسـت  گمـان مبـر 
کنی!1

کـه تو را از توّسـل بـه دیگران  جـان خـود را بـه بیابـان بسـپار، نـه فقـر؛ زیـرا خانـۀ تـو آن جـا اسـت 

بی نیـاز می کنـد.

کـه تـو را بـه پلیـدی نزدیـک می کنـد، نپذیـر و ماننـد خوابـی و رؤیایـی باش  از دنیایـت آن چـه را 

کـه جلـوه می کنـد و می رود.

کـه هـرگاه عسـل بـر سرشـان ببـاری، حنظـل بـرای تـو  گرمـای نیمـروز را بـا جـدا شـدن از مردمـی 

می چیننـد، پیونـد ده!

یکـی خیانـت ورزد و نهالسـتان مهـرش پلیـد اسـت و چـون خالصانـه بـه او وفا ورزی، برداشـت بد 

کافر همه را به کیش خود پندارد[. می کند ] که 

کند، به پیش یا پشت. دیگری هم  سوگند روزگار است و هر جا دنیا رود، او نیز به همان سو رو 

کـه بـه  گنـاِه فضیلـت نـزد آن هـا ایـن اسـت  خـدای را؛ روزگار و مردمـش را چـه نیکـو شـناختم. 

کمـال رسـد ]و رسـاَند[.

کان )وفیات األعیان: 51/1]156/1[( آورده است.
ّ
1�  این بیت و بیت پسین آن را ابن َخِل
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کند؛ و  گویی، جدل  گر سـخن  که ا ایشـان را به پسـت طبعی سرشـته اند؛ و بهترینشـان آن اسـت 

گر سـکوت کنی، سـخنی بربنـدد.« ]دیـوان ابن منیـر: ص102[ ا

که چنین است: در غیر این نقل، افزایشی هست 
ک اعزل« سر بساید. گر روزگار بخواهد او را به پستی کشاَند، هّمتم به ستارۀ »سما من آنم که ا

کـه شـترانم را ]در  را بـه هوشـیاری درمی یابـم و چوپانـی هسـتم  پیـام مبهـم حـوادث دوران 

بیابـان[ بـه ایـن سـو و آن سـو می بـرم و چـون برایشـان علـف نمی یابـم، آن هـا را خسـته می کنـم.

اّدعایـم بـه روشـنای صبـح اسـت و در پـس آن، عزمـم بـه تیزی شمشـیر که بر کشـتن گاه خصم 

فـرود آید.

کـه  گویـد: شـاعر در ایـن سـرودۀ خویـش، دشـمنان روزگار خـود را وصـف می کنـد  امینـی 

اوصاف پسـت به وی نسـبت دادند و تیرهای ناسـزا به سـویش افکندند؛ از قبیل همان کسـان 

کـه در ضمـن شـرح حـال، بدانـان اشـاره کردیـم. همـۀ هجوسـروده های وی از همیـن گونـه بـوده 

و بـه همیـن سـبب، بـر کسـانی کـه چون سـتور در کین توزی و دشـمنی با وی می تاختنـد، گران 

جلـوه می کرد.

کـه نیـز ابن منیـر بـرای امیـر ابوالفضـل ایـن  گویـد  یـخ مدینـة دمشـق: 34/6[  کر ]تار ابن عسـا

سـروده را خواْنـد:
که فراوان از فرزندانش جام تلخ نوشم. که در آن زاده شدم  روزگارم مباد! 

که روزی برگزیده بودم. مرا غم و اندوه نرسد، جز از دوستانی 

که به بهای جانم او را بخرم؟ آیا دوستی فروخته می شود 

که بر زبانش جاری است. گذرد  که در قلبش همان  دوستی 

گراییـــدم! ]دیـــوان ابن منیـــر:  گردانـــدم و پـــس از عمـــری بـــه آنـــان  کـــه از آنـــان روی  بســـا دوســـتان 

ص127[

امیـر ابوالفضـل گفتـه اسـت: »پـدرم تشـتی از نقره سـاخت و ابن منیر ابیاتـی پرداخت که 

بر آن نوشـته شـد؛ و این بیت ها از آن اسـت:
زهی به من، همنشین سفرۀ بخشنده ترین اطعام گر! سفره ای با کرانه های آباد از انبوه مهمانان. )447(
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گـردآورد، پـس از  احسـان و بخشـش او دسـتان هـزاران تـن را ]بـرای خـوردن طعـام[ نـزد مـن 

بخشیدن هزاران سّکه به آنان.

که به نیکی ورزی و  که آسـایش ]و رونق[ من، از دسـت بخشـنده ای اسـت  و از شـگفتی ها اسـت 

نابودسـاختن مال خویش، شـهره اسـت!« ]دیـوان ابن منیـر: ص127[

که چنین آغاز می شود: ی، قصیده ای است  از نمونه های نیکوی شعر و
کـس مـاه تمـام را بـر بـاالی ]انـدام چـون[ نیـزه نشـانده و جـادو را در تیـزی شمشـیر یمنـی  چـه 

پنهـان سـاخته؟

که مدارش ]پوشیده[ در قبای خسروانی است؟ و خورشید را به فلکی فرود آورده 

ایـن بـرق نـگاه او اسـت یـا نیامـی اسـت کـه شمشـیرش آخته اسـت؟ نـرم اندامی زیباروی اسـت 

کـه بـا نیـزۀ خّطـی1 می خرامد؟

کـه شـیر را بـرای همیشـه بنـدۀ آهـوی  پـس از عمـری عـّزت مـرا خوارکـرد؛ و عشـق همیـن اسـت 

می کنـد. النه نشـین 

کرده است: کان ]وفیات األعیان: 157/1[ این ابیات را از همان قصیده نقل 
ّ
نیز ابن خل

قسم به آن مشک ذوب شده در زلف هایش بر بلندای شاخۀ خیزران!
کامـــش و مرواریـــد دندان هایـــش را در خـــود  کـــه شـــراب  و قســـم بـــه آن لبـــان چـــون عقیـــق 

پوشـــانده اســـت!
گویـــد:  کـــس حســـد می بـــری، هنـــگام درخشـــیدن؟«  گوینـــد: »در زمیـــن بـــه چـــه  گـــر بـــه مـــاه تمـــام  ا

»زادۀ فـــالن؛
که با جلوه های زیباش از من پیشی گرفت؛ زیبایی هایی تشکیل شده از شنیدنی و هم دیدنی.«

مناعـــت پارســـی را بـــا خـــرام و نـــاز شـــامی و خوش ذوقـــی عراقـــی و فصاحـــت بیـــان حجـــازی 
درآمیختـــه اســـت.

کـــه شـــراب مـــدام  فصاحـــت بادیه نشـــینانه اش بـــا واژگان ترکـــی، چنـــان عقـــل را می ربایـــد 

ــد. ــن نکنـ چنیـ

کـه 27 بیـت دارد، در نهایـة األرب فـی فنـون األدب )23/2 ]239/2[( و  همـۀ ایـن قصیـده 

1. »َخـّط« نـام بنـدری بـود در حاشـیۀ جنوبـی خلیـج فـارس کـه چوب هـای ویـژه ای از هنـد بـدان جـا می آمـد و از آن هـا نیزه 
سـاخته می شـد. )ن.(
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ـکان ایـن 
ّ
یـخ حلـب الشـهباء )234/4 ]223/4[( آمـده اسـت. همچنیـن ابن خل إعـالم النبـالء بتار

ی آورده اسـت: شـعر را از و
کار  چشـمانش ریختـن خـون مـرا منکـر شـد؛ اّمـا چـون خـون مـن بـر رخسـارش برآمـد، بـه ایـن 

کـرد. اعتـراف 
مپندارید که خال چهره اش قطره خونی است که از چشم من چکیده است،

بلکه شرری است از آتش دل من که در آن فرونشست و سپس خاموش گشت و آن گاه بیرون زد.

ابن منیـر و ابن قیسـرانی1 یکدیگـر را بـه هجـو می گرفته انـد. روزی اّتفـاق افتـاد کـه امیر شـام، 

اتابـک عمادالّدیـن زنگـی، قلعـۀ جعبـر را محاصره نمـود و آوازخوانـی در حالت محاصرۀ قلعه، 

ایـن سـرودۀ ابن منیـر را خواْند:
کـه بـر مـن خشـم گرفت، آن گاه که سـخن چین سـخنی سراسـر دروغ  وای مـن از آن رویگـردان 

کرد! را برایـش نقـل 

گویـا مـن پیمانۀ شـرابم و  کـردن کمـان ابرویـش از مـن روی گردانـد؛  کـج  سـالمش دادم، اّمـا بـا 

او سرمست.

گفتند: »از ابن منیر اسـت  زنگی این سـروده را پسـندید و گفت: »این شـعر از کیسـت؟« 

ی را شـتابان نـزد او روانـه  کـه در حلـب بـه سـر می َبـرد.« زنگـی بـه حکمـران حلـب نوشـت تـا و

سـازد. او هم چنین کرد. در شـبی که ابن منیر از راه رسـید، اتابک زنگی کشـته شـد و ابن منیر 

همـراه لشـکر بـه حلـب بازگشـت. چـون درون شـد، ابن قیسـرانی بـه او گفـت: »ایـن در برابـر آن 

که به من زدی!« همه سرکوفت هایی 

شاعر ما که شرح حالش را در دست داریم، نزد امیران بنی منقذ در قلعۀ َشیَزر بود و ایشان 

که او را ابوالوحش می خواندند و طبعی شوخ  به او اقبال می نمودند. در دمشق شاعری بود 

داشت و میان او و ابوالحکم عبیداهلل2 بذله گویی هایی جریان داشت. ابوالوحش از ابوالحکم 

که به سال 548 در دمشق وفات یافت. بی، شاعر یگانه، 
َ
1. شرف الّدین ابوعبداهلل محّمد بن نصر خالدی َحل

ـــن و  ـــخنان نمکی ـــه س ک ـــود  ـــه ب ـــّب و هندس ـــت در ادب و ط ـــاعر چیره دس ـــی، ش ـــر مغرب ـــن مظّف ـــداهلل ب ـــم عبی 2. وی ابوالحک
یـــد را اســـتقبال  کـــه در آن، قصیـــدۀ مقصـــورۀ ابن ُدَر دلنشـــین داشـــت؛ از جملـــه قصیـــده ای مقصـــوره بـــا مضمـــون هـــزل 
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خواست تا نامه ای به ابن منیر نوشته، سفارش وی را بنماید. ابوالحکم چنین نوشت:
کـه بـه شـتاب وادار شـده پـس سـخنی بـه بداهـه  ای ابوالحسـین! بشـنو سـخن جوانمـردی را 

سـروده اسـت.

گرمی او را بپذیر! گوید. چون فرارسید، به  که می آید تا امیران را مدح  این ابوالوحش است 

من در بارۀ او به اجمال سخنی گویم و تو با بیان خوش به تفصیل آن را بر امیران برخوان!

که مردم همانند وی ندیده اند. که او مردی است  و به آن ها بگو 

از همین قطعه است:

گران است. او در عین سبک بودن، خود اقرار دارد که ورودش بر میزبانان سنگین و 

به آلودگی  به عیب ها و حماقت و سبکسری دست آویخته؛ اّما به چیز دیگر نه.

گویـــی دری بـــه  کـــه از او چـــه ســـر می زنـــد،  ـــا وی را بیازمایـــی  ـــا او ســـر ســـخن را بگشـــایی ت گـــر ب ا

گشـــوده ای. بیت الخـــال 

کـــن1؛ و چـــون خواســـت بکوچـــد،  کوچک شـــماری را پیشـــکش  چـــون درآمـــد، خوارســـازی و 

ــوی! گـ ــامدش  خوشـ

گـــر توانســـتی، او را زهـــر بنوشـــان؛ و بـــا زبانـــت عســـل در آن بیامیـــز! ]نفـــح الّطیـــب: 358/1؛  ا

]338/2

کرده است: ی یاد  ُنَویری )نهایة األرب فی فنون األدب: ج2 ]93/2[( این شعر را از و

کمربندهایـــی برایـــش  بی پیرایـــه بـــر مـــا آشـــکار شـــد؛ پـــس از تیـــر نگاه هـــای دوختـــه بـــه وی، 

ســـاخته شـــد.

او حیات جان من است؛ اّما نگاهش خون مرا در میان سرخوشی و سستی می ریزد.

گرفته است؛ خال او نه از تکۀ عنبِر زلفش و نه از قطرۀ سرمه اش رنگ 

گونۀ شرمگینش برآمده است. خ  گل سر که بر  بلکه سیاهی قلب عاشق او است 

نمـــوده اســـت. وی بـــه ســـال 486 در یمـــن زاده شـــد و بـــه ســـال 549 در دمشـــق درگذشـــت. شـــرح حالـــش در وفیـــات 
گـــردد. ـــکان )295/1 ]123/3[( و نفـــح الّطیـــب )385/1 ]337/2[( و جـــز آن دو یافـــت 

ّ
األعیـــاِن ابن خل

ـه« آمـده و در مصـدر به تصحیح احسـان عّباس »فُنْبُه« درج شـده که هیچ یک درسـت  1. در تمـام چاپ هـای الغدیـر »فَنّبِ
کـه همیـن صحیـح  بـه نظـر نمی رسـد؛ امـا در چـاپ قاهـره بـه تصحیـح محّمـد محیی الدیـن عبدالحمیـد »فَهْبـه« آمـده 

اسـت و ترجمـه بـر این اسـاس صورت گرفـت. )ن.(
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ی را آورده است: نیز در همان ]94/2[ این شعر و
گویا دو گونۀ او دو دینار هستند که صّراف با احتیاط به وزن و سنجش آن ها پرداخت.

یکی از دیگری قدری سبک تر بود؛ پس بر آن قیراطی ]= خال[ نشاند.

کودکـی زین سـاز و زیبارخسـار، بـه نـام  ی در بـارۀ  در بدائـع البدائـه )24/1( ایـن سـرودۀ و

یوسـف، آمـده اسـت:
کسـی رسـید و سـپس سرنوشـت او را بـه سـوی  کـه از ظلمـت چـاه بـه دسـتان  کسـی  ای همنـام 

کشـاند؛ وی ]= زلیخـا[ 

که زنان ]از دیدن جمالش[ به خاطر او دسـت بریدند و بند شـیفتگی به او بر دسـت آنان قرار  آن 

گرفت.

کـه نقـش مـاه بـر آن  کـه نشـانه های زیبایـی در آن، چـون سـکه ای اسـت  تـو را رخسـاری اسـت 

زده باشـند.

ابن منیـر بـه قاضـی ابوالفضـل هبـة اهلل )د. 562( نامـه ای نوشـت و در آن، بـا ایـن ابیـات، 

کتـاب الوسـاطة بیـن المتنّبـی و خصومـه تألیـف قاضی علی بن عبدالعزیز جرجانی را که پیشـتر 

ی وعـده نمـوده بود، درخواسـت کرد: بـه و
ای به انتهای هر فضیلت رسیده؛ که کسی را به ژرفایش راه نباشد ]و در آن راه، گمراه شود[!

که در آن، بند خود را به ُسها بربسته است. ای باال رفته به جایی 

کتاب الوساطة بر من مّنت نگذاری؟ کنم و تو با بخشیدن  کی با امید و آرزو خود را درمان  تا 

ابن منیـر بـه سـال 473 در طرابلـس زاده شـد و در مـاه جمـادی األخـری بـه سـال 548 _ 

کـوه جوشـن1، نزدیـک بارگاهـی که آن جا  بـه بـاور بیشـینۀ موّرخـان _ در حلـب درگذشـت و در 

ـکان ]وفیـات األعیـان: 159/1[ گوید: »قبـر او را دیدم که 
ّ
ک سـپرده شـد. ابن خل قـرار دارد، بـه خـا

1. جوشـن کوهـی اسـت در غـرب حلـب کـه معـدن مـس سـرخ داشـت و ایـن مـاّده را از آن جـا می آوردنـد. گوینـد از هنـگام 
عبـور کاروان اسـیران حسـین بـن علـی  و زنانـش، از ایـن معـدن دیگر مس بیرون نیامد؛ زیرا همسـر حسـین که بـاردار بود، 
کارگران مشـغول در آن کوه، نان و آب خواسـت، اّما ایشـان او را دشـنام گفتند و نان  فرزندش را در آن جا سـقط نمود و از 
و آبـش ندادنـد. پـس وی بـر آنـان نفریـن نمـود و از آن روز تـا کنـون، هر کـه در آن جا کار کند، سـودی نیابد. در طرف قبله، 
بارگاهـی اسـت کـه آن را »مشـهد الّسـقط« خواننـد و »مشـهد الّدکـه« نیـز نامیـده شـود. آن کودک سـقط شـده، محسـن بن 

حسـین  خوانده شـده اسـت. بنگرید به: معجم البلدان: 173/3 ]186/2[�
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یش نوشـته شـده بود: رو
که آن چه مرا رسیده، او را نیز خواهد رسید. که به زیارت قبرم آید، یقین داشته باشد  هر 

کند!« گوید: »خدایت رحمت  که به زیارتم آید و  کند آن را  خداوند رحمت 

سـپس در دیوان ابوالحکم عبیداهلل خواندم که ابن منیر به سـال 547 در دمشـق درگذشـته و 

ابوالحکم او را به همین بیان که در دمشق وفات یافته، با ابیاتی _ که به عادت وی مضمون هزل 

دارد _ سـوگ سـروده که این دو بیت از آن اسـت:
کنار رود قّلوط غسلش دادند. او را بر چوب ها ]ی تابوت[ آوردند و در 

کردند و هیزم های بلوط را زیر آن دیگ افروختند. و آب را در دیگی مرّصع داغ 

ی در دمشـق درگذشـته و  کـرد: شـاید و بدیـن ترتیـب، بایـد میـان ایـن دو سـخن جمـع 

ک سـپرده شـده اسـت.« سـپس بـه حلـب انتقـال یافتـه و در آن جـا بـه خـا

کـه در نسـمة الّسـحر  ی، همچـون جـّدش، مفلـح، شـاعر بـود؛ چنـان  اّمـا منیـر، پـدِر و و 

بذکـر مـن تشـیع و َشـَعر ]مـج6/ج40/1[ آمـده اسـت. او شـعر عونـی را برمی خواْنـد و قصیده هایـش 

یـخ مدینــة دمشـق: 97/2  کر )تار کـه ابن عسـا را در بازارهـای طرابلـس قـراءت می نمـود؛ چنـان 

ی شـعری جـز در بـارۀ  ]32/6[( ذکـر نمـوده اسـت. عونـی از شـاعران اهـل بیـت؟مهع؟ بـود و از و

کـه شـیعه بـود، در بازارهـای طرابلـس آن  گـزارش نشـده؛ و ایـن خواننـدۀ شـعر او نیـز  ایشـان 

کـه مردمـی بـا مذهب هـا و اقـوام مختلـف در آن جـا بودنـد و  اشـعار را برمی خواْنـد، حـال آن 

کینـۀ جوشـنده در سینه هاشـان، آنـان را  یـج آن افتخارهـا در حضـور همـگان و بـه رغـم  ترو

کار بازدارنـد؛ زیرا  یـارو شـوند و آشـکارا او را از ایـن  ی رو گـران می افتـاد. آنـان نمی توانسـتند بـا و

گویی  ی، بـه ناسـزا گرایـش داشـتند. از ایـن رو ک  کـه بـه عتـرت پـا کسـانی بودنـد  در آن جـا، 

ی شـعر عونـی را در بازارهـا بـه آواز  کـه و کـه برایشـان آسـان بـود پرداختنـد؛ بدیـن سـان  ی  بـه و

گفتـه اسـت: »او شـعرخوان  کر آمـده و  کـه در سـخن ابن عسـا گونـه  می خوانـده اسـت؛ همـان 

ـکان نـام 
ّ
گـری می نمـود.« ابن خل بـود و اشـعار عونـی را در بازارهـای طرابلـس می خواْنـد و خنیا

عونـی را نیـز حـذف نمـوده و از ایـن کـه منیـر شـعر او را می خوانـده، یـاد نکـرده؛ بلکـه تنها گفته 
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ی بیفزایـد؛  گفتـن در بـارۀ و گـری می کـرد، تـا بـه عیب جویـی و ناسـزا  ی در بازارهـا خنیا کـه و

ی درون مایـۀ سـخنش را  کاوشـگران پـس از و گـر از عونـی و شـعر او نـام َبـَرد،  زیـرا می دانسـت ا

گـری نمی شـده،  کـه بـا آن شـعر خنیا گاه می شـوند  یافتیـم _ و آ کـه مـا در درمی یابنـد _ چنـان 

بلکـه آویـزۀ گوش هـا می گشـته تـا روح ایمـان را زنـده گردانـد و زشـتی و تباهـی باطـل را بسـترد.

از  می شـود؛  یافـت  سـیره نامه ها  و  فرهنگ نامه هـا  از  بسـیاری  در  ابن منیـر  حـال  شـرح 

تألیـف عمـاد  العصـر  و جریـدة  القصـر  ]156/1[(؛ خریـدة  ـکان )51/1 
ّ
ابن خل األعیـاِن  وفیـات  جملـه: 

 97/2( کر  ابن عسـا دمشـق  مدینـة  یـخ  تار ابن جـوزی؛  المنتظـم  ]183/1[1؛  َسـْمعانی  االنسـاب  کاتـب؛ 

کثیـر )231/12 ]288/12[(؛ مجالـس  ]32/6[(؛ مـرآة الجنـان )287/3(؛ البدایـة و النهایـه تألیـف ابـن 

هـب )146/4 ]241/6[(؛ 
ّ

المؤمنیـن )ص456 ]537/2[(؛ أمـل اآلمـل حـّر عاملـی ]35/1[؛ شـذرات الذ

]261/1[(؛  )ص72  الجّنـات  روضـات  ]مـج6/ج40/1[(؛  )ج1  َشـَعر  و  تشـیع  مـن  بذکـر  الّسـحر  نسـمة 

المعـارف  دائـرة  ]مـج248/14[(؛  العربیـة )20/3  غـة 
ّ
الل آداب  یـخ  تار ]260/1[(؛   81/1( ِزِرکلـی  األعـالم 

یخ حلب الشهباء )231/4 ]220/4[(� بستانی )709/1(؛ و إعالم النبالء بتار

گویـد: شـیراز  زیـد.« امینـی 
ُ
گ کـه زنـده بـود، در شـام دیـدم؛ و در پایـان عمـرش، در شـیراز سـکنا  گاه  گویـد: »او را آن  1. وی 

کـه ابن منیـر در  گفتـه  کـه شـامل شـهری ]و توابعـی[ اسـت در شـام، نزدیـک معـّره. نیـز وی  صـورت اشـتباه »شـیزر« اسـت 
کـه می بینیـد. حـدود سـال 540 درگذشـت؛ و نادرسـتی ایـن سـخن چنـان اسـت 
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46. قاضی ابن قادوس )د. 551(

ای سرور همۀ خلفا، خواه خلفای بادیه و خواه شهر.

کوثری. گر ساقی حاجیان بودن را بزرگ شمرند، تو ساقی  ا

تویی امام برگزیده و شفیع ما در روز قیامت. ]مناقب آل ابی طالب: 83/2[

و ولی و همسـر دختر برگزیدۀ احمد و پدر شـبیر و شـّبر.

گوی سبقت از دیگران ربود. ک غدیر  که در روز تابنا همو 

و جنگ و آشوب را در بدر و نبرد بنی نضیر و خیبر فروخواباند. ]َاعیان الّشیعه: 102/10[

شاعر
بـه  مشـهور  حمیـد،  بـن  اسـماعیل  قاضـی  بـن  محمـود  ابوالفتـح  جالل الّدیـن  قاضـی 

گوهرشـناس بیـان، و پیشـتاز   ابن قـادوس ِدْمیاطـی مصـری، یکـی از نابغه هـای ادب و یگانـه 

در میـدان پرداختـن شـعْر  و در سـرزمین مصـر، بـرای علویـان بـه کتابـت و انشـاء می پرداخته و 

صدرنشـین َمسـند قضـاوت بـوده؛ هـم از فضیلـت دانـش و هـم از فضـل ادب بهـره داشـت. 

ی در زمـرۀ پیشـوایان بیـاِن دلپذیـر شـمرده شـده کـه نگاشته هایشـان نـزد خلفـا و در کارهـای  و

گردی  کـه نـزد او شـا کننـده سـاختند. قاضـی فاضـل1  دیوانـی را نمونه هـای فصاحـت خیـره 

ی را ذوبالغتیـن، یعنـی اسـتاد بالغـت در شـعر و نثـر، نامیده اسـت. دیوان شـعری در  نمـود، و

کثیـر:  ی بـه سـال 551 در مصـر وفـات یافـت. )البدایـة و النهایـه تألیـف ابـن  ـد دارد. و
ّ
دو مجل

کم بأمر اهلل: ص234 ]األعالم: 1011/3[( 235/12 ]293/12[؛ الحا

کـه بـه سـال 529 زاده شـد و در سـال 596  1�  ابوعلـی عبدالّرحیـم بـن علـی بیسـاقی مصـری، یکـی از پیشـوایان بالغـت 
درگذشـت.
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کـه  رشـید1  قاضـی  در بـارۀ  را  ی  و سـرودۀ  ایـن   )]163/1[ األعیـان  )وفیـات  ـکان 
ّ
ابن َخِل

اسـت: آورده  بـوده،  سـیه چهره 
کرده در علم، نه عمیق در آن! ای همانند لقمان، ولی بی حکمت؛ و زیان 

لباس زیرین همگان را ]برای شالق زدن[ برکندی؛ پس تو را سیاه پوست کن خواندند.

یــک، جمعــی از  کــه شــبی نــزد صالــح بــن ُرّز کــرده  گــزارش  دبــاء: 60/4( 
ُ
َحَمــوی )معجــم األ

گــرد آمدنــد. صالــح مســأله ای در لغــت را بــرای آنــان مطــرح نمــود و هیــچ یــک، جــز  فاضــالن 

ــن  ــأله ای از م ــچ مس ــت: »در هی گف ــوِد او  ــت. خ ــخ نگف ــتی پاس ــه درس ــید، آن را ب ــی رش قاض

کــه خویشــتن را در آن، بــا فهــم و درکــی افروختــه یافتــه ام.« ابن قــادوس  ســؤال نشــده، جــز ایــن 

گفت: که حاضر بود، 
گویی از آتش آفریده شده ام و در فهم بر همگان چیره شده ام، گر  ا

گشتی؟« کنون ذغال  گویی؛ اّما چرا خاموش شدی تا ا گویم: »راست 

کـه در نماز تکبیرة االحرام  ی را در بارۀ کسـی  ابن کثیـر )البدایـة و الّنهایـه ]293/12[( شـعر و

را تکرار می کرده و در نیت وسـواس داشـته، آورده اسـت:
فراوان می لرزد و صدا می دهد؛ اّما نیتش سست است و فّعال نمی شود.

هر بار 90 تکبیر می گوید؛ گویا بر حمزه نماز می گزارد!2

ی را در یادکـرد از قلعـۀ معـروف  َمْقریـزی )الِخَطـط و اآلثـار: 298/2 ]183/2[( ایـن شـعر و

روضـه، در جزیـره، آورده اسـت:
کنند. که با هم عشقبازی  درختان جزیره را از دور می بینم، همچون باغ هایی 

کرده است! کهکشان جوزا همۀ منزل ها را در یک جا احاطه  گویا 

ی در زمینـۀ تشـّیع چنیـن  کـه در مناقـب آل ابی طالـب ]54/4[ آمـده، نمونـۀ شـعر و چنـان 

است:

کشته شد. که به سال 563  1. ابوالحسن احمد بن علی بن ابراهیم بن محّمد بن حسین بن زبیر مصری 

گفت. که پیامبر؟ص؟ در نبرد ُاحد، در نمازش بر حمزه سیدالّشهداء، هفتاد یا نود و دو بار تکبیر  2. اشاره دارد به این 
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کـرد و نـّص روشـن، آن را آشـکار نمـود و بـر دهـان  کـه تقـوا اسـتوارش  ایـن بیعـت رضـوان اسـت 
همـگان لـگام زد.1

کـه جـّدت را واداشـت تـا در بـارۀ پدرت که پسـرعمویش بـود، وصیت کند که  همـان نـّص جّلـی 

او چون فرزند، جانشـینش باشـد.

کـه فرزندانـی داشـت گرفـت، بـی آن که هیچ  و نیـز حسـین ]برابـر بـا نـّص[ امامـت را از بـرادرش 

گیـرد. اختالفـی میـان آن دو در 

ی در بارۀ امام زین العابدین؟ع؟ سروده است: و
که جبرئیل ُبراق را برای جّدش دوانید. تویی امام فرمان ده ]به معروف[ دادگر 

ک و بتـول ]= از خلـق بریـده و بـه خدا  از هـر سـو صاحـب فضیلتنـد و در میـان ایشـان جـز امـام پـا

کرده[ نیسـت. روی 

گرفتـه می شـود  گنجینـۀ دانـش پوشـیده و دشـوار خداییـد و احـکام حـالل و حـرام از شـما  شـما 

و نـزد شماسـت.

فرشـته را اسـت کـه وحـی را برسـاند؛ و تبییـن و تأویـل آن بـر شـما اسـت. ]مناقـب آل أبی طالب: 

]144/4

سـرور مـا، امیـن، )أعیـان الّشـیعه: 332/17 ]298/3؛ 270/2[( از ابن قـادوس مصـری یـاد 

کـه مـا نـام او را درنیافته ایـم؛ و در همـان  گفتیـم  کتـاب )93/6(  گفتـه اسـت: »در همیـن  کـرده و 

ی محمـود  ابـن اسـماعیل بـن قـادوس ِدْمیاطـی مصـری بـوده  کـه نـام و کردیـم  )206/13( یـاد 

ی در الّطلیعه فی شـعراِء الشـیعه،  مه سـماو
ّ

که عال اسـت. در ذکر این نام، بدین اعتماد نمودیم 

هـب 
ّ

ی نسـبت داده اسـت. آن گاه، در شـذرات الذ شـعر موجـود در مناقـب آل أبی طالـب را بـه و

یدادهـای سـال 639 بـه چنیـن سـخنی برخوردیـم: ›در ایـن سـال، نفیـس  ]351/7[ ضمـن رو

ی درگذشـت.‹ پس ترجیـح دادیم که  ابن قـادوس قاضـی ابوالکـرم اسـعد بـن عبدالغنـی َعـَدو

ی را بـه او نسـبت داده  کـه ابن شهرآشـوب شـعر صریـح در تشـیع و کسـی باشـد  ی همـان  و

ـد )ص468( شـرح حـال او را آوردیـم. سـبب این ترجیح، 
ّ
اسـت؛ و در مسـتدرک های همیـن مجل

که درست تر به نظر می رسد. )ن.( 1. در متن »ألحما« آمده، ولی در أعیان الشیعه و مناقب »ألجما« درج شده 
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ی آمـده؛ و بـه تصریـِح مناقـب آل  کـه در مناقـب آل أبی طالـب، وصـِف قاضـی بـرای و آن اسـت 

کتـاب  بـه تصریـح  نـه محمـود. محمـود،  بـوده،  اسـعْد قاضـی  هـب، 
ّ

الذ و شـذرات  أبی طالـب 

گونـه  الّطلیعـه فـی شـعراِء الشـیعه، تنهـا منشـی و دبیـر علویـان بـوده اسـت. اّمـا ایـن ترجیـح بدیـن 

کـه نویسـندۀ مناقـب آل ابی طالب به سـال 588 درگذشـته و اسـعد در سـال  ضعیـف می گـردد 

گفتـه شـود نقـِل  کـه  ی _ وفـات یافتـه اسـت؛ مگـر ایـن  639 _ پنجـاه و یـک سـال پـس از و

کرده است.« ی ممکن است، زیرا اسعد 96 سال زندگی  نویسندۀ مناقب آل ابی طالب از و

امینـی گویـد: درسـت همـان اسـت که شـیخ مـا، نویسـندۀ الّطلیعه فی شـعراِء الشـیعه، یاد 

نمـوده اسـت. نکته هایـی بـر سـرور ما، امین، پوشـیده مانده اسـت:

یـم، قاضـی بود و هـم روزگارش،  1. ابوالفتـح ابن قـادوس کـه شـرح حالـش را در دسـت دار

یاضــة األذهـان ایـن مطلـب  کتابـش جنـان الجنـان و ر قاضـی رشـید )کشـته شـده در 563( در 

او  از  را  الشـهباء )133/4 ]128/4[( همیـن  یـخ حلـب  بتار النبـالء  إعـالم  نویسـندۀ  و  کـرده  یـاد  را 

طیف حمزه )الحرکــة 
ّ
نقـل نمـوده و نیـز َمْقریـزی )الِخَطـط و اآلثـار: 306/2 ]441/1[( و دکتر عبدالل

کرده انـد. الفکریـه فـی مصـر: ص271( او را بـا همیـن منصـب وصـف 

که به ابن قادوس معروف اسـت، همین شـاعر ما، محمود، اسـت، نه اسـعد؛ زیرا  2. آن 

ی بـا عنـوان قاضی نفیس شـناخته می شـود و نـه ابن قادوس. و

3. هرگـز در هیـچ فرهنگ نامـه ای، قاضـی نفیـس بـه ادب و شـعر یـاد نشـده و از شـعرش 

کـه شـعرش در فرهنـگ نامه هـا یـاد می شـود بـه دیـوان  کسـی  سـخنی بـه میـان نیامـده اسـت. 

کـه شـرح حالـش را در  ـدی اش شـناخته می گـردد، همیـن ابوالفتـح ابن قـادوس اسـت 
ّ
دومجل

یم. دسـت دار
گاهی دارد.« ]بروج/20[ »و خداوند برتر از همۀ  این ها به همۀ حقایق آ
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)1(
باران پرآب به سان دریا از ریزش ابر، آن حریم و آن جایی را که می شناختم، سیراب سازد.

گـر ابـر نزدیـک شـود، و آن منزلگاه هـای بهاری آب جویند تا سـیراب شـوند. چشـم مـن نیز می بارد  ا

و یـاری اش می دهـد.

گوید: در همین قصیده 
کوفـۀ  کـه آن نشـان ]و راه[ هدایـت، محضـرش  گـذار؛  گمراهـی! بیراهـه را وا ای سـوار بـر مرکـب 

ک اسـت. تابنا
کـرد و  کـه خورشـید پـس از غـروب برایـش بازگردانـده شـد و او وقـت فضیلـت نمـاز را درک  همـو 

گـواه ایـن ماجـرا بودنـد. فرشـتگان 
و روز غدیر خّم پیامبر در حضور همگان با دسـت خویش بازوی او را باال برد و فرمود:

ــه مــن  ــد ب کی ــا تأ ــد، ب ــز مــوالی او اســت. ایــن را خداون ــه مــن موالیــش هســتم، ایــن نی ک »هــر 
فرمــان داده اســت.

کـه پشـتیبانش باشـد، خـدا او را  کـس یـاری اش را وانهـد، خـدا یـاری اش را فرو گـذارد؛ و هـر  هـر 
کنـد.« پشـتیبانی 

گرسنگی روزه داری برکند؛ و عبادت پیشگی اش پنهان نیست. دروازۀ خیبر را با 
که بیشترینشان او را باور نداشتند و وی را ناتوان می شمردند،  آن دژ را به لرزه افکند و یهودیان 

از وی در هراس شدند.

پـس جبرئیـل در فرادسـت آسـمان بـه سـتایش وی نـدا برداشـت: »ایـن اسـت وصـی و مـن ایـن 

ک را می سـتایم.« پـا
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ک رو به سوی او نمودند. کرد و همگان از بیم هال که فرات طغیان  نیز در خبر است 

که از تهدید علی، شن های فرات  او به آب فرمان داد: »فرمانبرانه آبت را فروکش!« پس دیدند 
نمایان شد.1

)2(
کـه 57 بیـت از آن موجـود اسـت و در  ی قصیـده ای در مـدح امیرالمؤمنیـن؟ع؟ دارد  و

گویـد: آن 
در صحنه های فراوان که به شمار نیاید، او نه هراسید و نه عقب نشست.

گرفتـــار حـــوادث  کـــه  ــا او زدوده شـــد، آن گاه  کـــه از بـــرادرش مصطفـــی بـ ــا  چـــه بســـیار اندوه هـ

بـــزرگ بـــود.

کوه هـــا  گـــر  کـــه در نبـــرد، ا گریختـــن را بنیـــان نهـــاد و آن  کـــه  چـــه بســـیار فاصلـــه اســـت میـــان آن 

کنـــده نمی شـــد. کنـــده می شـــدند، او از جـــا  نیـــز از جـــا 

خـــدای رحمـــان در ســـورۀ هـــل أتـــی، جایـــگاه بـــذل و بخشـــش وی را بیـــان فرمـــوده؛ پـــس 

ــز! ــوره دســـت آویـ ــه ایـــن سـ ــرادرم! بـ بـ

ـــی  کس ـــی  ـــز عل ـــازم.« و ج ـــکارتان س ـــش را آش ـــش خوی ـــا دان ـــید ت ـــن بپرس ـــت: »از م گف ـــه  ک ـــود  او ب

چنیـــن نگفـــت.

کمتـــان شـــدم. پـــس مـــرا راســـت  کـــه حا گفـــت: »مـــن بهتریـــِن شـــما نیســـتم  بلکـــه آن دیگـــری 

کـــه راســـت نیســـتم.« ســـازید؛ 

گر حسودان جایگاهش را منکر شدند، همۀ اولیای خدا به حّقانیت او معترفند. ا

کـــه پیامبـــر در جمعـــی بـــزرگ  در غدیـــر هـــم فضلـــی نـــام آور نصیـــب او اســـت از ســـخنی روشـــن 

در بـــارۀ وی فرمـــود.

)3(
گفته است: که چنین آغاز می شود،  در قصیده ای دارای 44 بیت 

کوچیدند! روی مگردان به سوی این ویرانه ها و خرابه ها! که  گریه مکن بر همسایگانی 

کـه بخشـی از آن در مناقـب آل ابی طالـب ]40/3[ و الّصـراط المسـتقیم بیاضـی  1�  ایـن قصیـده دارای 39 بیـت اسـت 
کـرده اسـت. ئـق[ یـاد  مـه سـید احمـد عّطـار ]الّرائـق مـن أشـعار الخال

ّ
]311/1[ آمـده و همـۀ آن را عال
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پس از سـپیدمویی، عشـقبازی نباشـد و نیز اشتیاق ورزی به همدم و مایۀ  آرامش.

بلکه به خدا بازگرد و آن برگزیدگان آفریدگانش، صاحبان خیر و احسان، را شفیع خود ساز!

که از پیش، ُقّس و ابن  ذی یزن مژدۀ آمدنش را داده بودند. یعنی: محّمد آخریِن پیامبران 

گوید: در همین قصیده 
پس او را ذخیرۀ خویش در دو جهان ساز و به وی و مرتضای رهنما ابوالحسن پناه بر!

یعنی: وصی و غمگسار و یاورش در برابر دشمنان قیسی و یمنی اش.

کـه اصحـاب حضـور داشـتند، پیامبـر او را آشـکارا وصـی خویش سـاخت و نـه هیچ کس  در خـّم 

دیگر.

گاه به واجبات و مستحّبات.« و فرمود: »این است وصی و خلیفۀ پس از من و آ

ک درگذشـت، پیمان شکسـتند، حال آن  گـوش گرفتیـم.« اّما چون احمد پا مـردم گفتنـد: »بـه 

ک ننهاده بودند. کـه هنـوز او را در خـا

)4(
گوید: در قصیده ای 27 بیتی 

من از شیعیان امام علی هستم؛ با دشمنانش در جنگ و با دوستانش در آشتی.

کاری پست نگرایید. که در همۀ عمرش به  از شیعیان امامی هستم 

کننده بنوشاند. که بر آن درآید، جامی سیراب  کس  که به هر  کوثرم  بندۀ آن ساقی حوض 

کرد. گشود و هر دشوار سخت را رام  که مشکالت را برای ما  بندۀ آنم 

گشودند. ک افکند، فرشتگان خدا برایش لب به تکبیر  که چون عامری را بر خا همو 

که بی تردید خداوند او را به برادری پیامبر برگزید. امامی 

کسی در بستر وی جای نگرفت تا جان خود را فدایش سازد. که جز علی  سوگند 

کسی جز همین وصی وصیت ننمود. که در خّم فرود آمد به  به هستی ام سوگند! آن گاه 

)5(
گوید: که چنین آغاز شده،  نیز درقصیده ای با 41 بیت 

او  و  او؛  بـه  از دسترسـی  اسـت  آسـان تر  آسـمان  مـاه  بـه  کـه دسترسـی  اسـت  ماهـی  مـاه،  ایـن 

نیسـت. خویـش  جمـال  بـه  نازنـده  نخسـتین 
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343/4



غدیر در کتاب و سّنت و ادب )ج 4( 488

گفتار و رفتارش تباین دارد: سخنش به اعتدال است تا ما را بفریبد؛ و رفتارش به ستم.

که نزدیک آمد و به آن تیر افکْند. با جادوی چشم خمارش، دل را بر زمین افکْند تا آن 

کمان او است و نگاهش برخی از تیرهای او. کارآزموده: ابروانش  تیراندازی است 

کشاْند. که دلم را به آشوب  زلفش را بر رخسار نیفشاْند، مگر آن 

ک  کشـاَند تـا عقـرب زلفـش خزیـدن آن مـار زهرنـا کـه چشـم ها را بـه اشـتباه  کار خواهـد  بـا ایـن 

را نهـان سـازد.

همواره از سنگینی آن پیراهن نازک می نالد، چنان که قلب من از زنجیرهای او.

کرده تا در خواب، رویای طلعتش را نبیند. بیخوابی را در دل شـب تاریک مراقب چشـمانم 

در دست راستم ِمهر او را با همۀ وجودم نگاه داشته ام؛ اّما او با دست چپش خون مرا ریزد.

گذاشت؛ اّما من گوشم را از مالمتگران او بازداشته ام. گوش خود را برای حسودان، آزاد ]و باز[ 

افـزودن  بـر  خویشـم،  کـردن  خـوار  برانگیخـت.  مـن  از  گریـز  بـه  را  وی  او  بـا  الفـت  در  تالشـم 

نمـود. ترغیـب  عشـوه اش 

کـه رفتـارش آن را تکذیـب  گفـت  کـه او را مالمـت نمـودم و بـا مـن سـخنانی ]در همراهـی[  بسـا 

. کند

کـه پیامبـر از آنـان عهـد ]و بیعـت[ سـتاند و ایشـان آشـکارا در حـّق خاندانـش  هماننـد مردمـی 

خیانـت را روا دانسـتند.

گرفتند؛ و از سـخنانش سـر پیچیدند. کارهایش ایراد  در اموالش خیانت نمودند؛ به 

کس به مانند خصلت های وی دست نیافت. که در روزگارش هیچ  این است امیرالمؤمنین 

ک و دلیر. در سخن، دانش می تراوید و در عطا، اهل جود بود و در میدان نبرد بی با

از میان همۀ مردم، تنها او از همان آغاز برادر و امین رازها و حاالت نهانی پیامبر بود.

گویـا به مخالفت و نبـرد با او وصیت  کـرد؛ اّما  پیامبـر مـردم را بـه دوسـتی و پیـروی وی وصیـت 

بود! نموده 

کردند. کاستی  کمال دین حنیف بود، دیانت را دچار  که روز  کتمان حقیقت غدیر  آنان با 

مه سـید احمد 
ّ

ئق تألیف سـرورمان، عال ایـن قصیده هـا را از کتـاب الّرائـق مـن َاشـعار الخال

ک آورده؛ و  کـه در آن، بخشـی مهـم از شـعر ملـک صالـح را در بـارۀ عتـرت پـا عّطـار، برگرفتیـم 

ی در بارۀ ایشـان باشـد. چه بسـا آن، بیشـینۀ شـعر و
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شاعر

یـک بـن صالـح  ئـع بـن رّز ابوالغـارات ملـک صالـح فـاِرُس المسـلمین نصیـر الّدیـن، طال

یشـه اش از شـیعیان امامیـه در عـراق بـوده؛ چنان که در األعالم ِزِرکلـی ]228/3[ آمده  ِارِمنـی1، ر

است.

گـرد آورده، پـس  کـه خداونـد سـبحان برایشـان دنیـا و دیـن را یکجـا  ی از مردمانـی بـود  و

شـرافت هـر دو سـرای را بـه دسـت آوردنـد و دانـش سـودمنِد آشـکاْرَاثر و حکمرانـی عادالنـه بـه 

که در خواّص العصر الفاطمی  گشـت. در همین حال، فقیهی برجسـته بود، چنان  ایشـان عطا 

کنده اسـت.  که فرهنگ نامه ها از آن آ یاد شـده و نیز ادیب و شـاعری نیکوپرداز بود، آن سـان 

کـی یافـت و مـردم مصـر بـه لطـف رفتـارش از رفـاه  قاهـره بـا نیک سـیرتی ایـن وزیـر عـادل تابنا

ی در حکمرانـی و ادارۀ مـردم و  بهـره بردنـد و حکومـت فاطمـی بـا تصمیم گیری هـای بجـای و

آورده،  )األعـالم ]228/3[(  ِزِرکلـی  کـه  یافـت. چنـان  ینـت  ز پایـداری صلـح،  و  امنیـت  رواج 

کـه بـا بزرگ منشـی خویـش، ]نـه بـا اصـل و نسـبش[، بزرگـی یافـت و از  وزیـری بـود خودسـاخته 

ی مطابقـت  کامـاًل بـا و پادشـاهان شـمرده می شـد. بـه ملـک صالـح ملّقـب شـد و ایـن نـام، 

ی صالح بود با دانش سرشـار  یـخ زندگـی افتخارآمیـزش خبر می دهد. و کـه تار داشـت؛ چنـان 

گیـر و پرهیـزگاری معروفـش؛ صالـح بـود بـا  و ادب اعجاب انگیـزش؛ صالـح بـود بـا عـدل فرا

سیاسـت پسـندیده و مدارای نیکش با مردم؛ صالح بود با عطای ریزان و بخشـش فراوانش؛ 

صالـح بـود بـا همـۀ فضیلت هـا و خصلت هـای دینـی و دنیایـی اش. پیـش از همـۀ این هـا، 

افتخارهـای  یـج  ترو و  امامـان دیـن؟مهع؟  از  هـواداری  در  او  گذشـتگی  از خـود  ی،  فضیلـت و

ی فقیهان را گرد می آوْرد  بازمانـدۀ آنـان و دفـاع از ایشـان بـا سـخن و قلـم و نظم و نثرش، بـود. و

و بـا آنـان در بـارۀ امامـت و ]قضـا و[ قـَدر مناظـره می نمـود و در یـاری تشـیع، همچـون تیغـی 

1. منسـوب بـه َارمینیـه _ بـر خـالف قاعـدۀ نسـبت ]چـرا که برابر با قاعده، أرمینی درسـت اسـت. )ن.([ - کـه نام منطقه ای 
گسـترده است. بزرگ و 
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هـب ]296/6[ 
ّ

کـه در الِخَطـط و اآلثـار ]294/2[ و الّشـذرات الذ گداختـه بـود؛ چنـان  ]پوالدیـن[ و 

آمده است.

او را کتابی است با نام اإلعتماد1 فی الّرّد علی اهل العناد که به موضوع امامت امیرالمؤمنین؟ع؟ 

د، همۀ قالب های 
ّ
و حدیث های رسیده در این موضوع پرداخته است. دیوان وی در دو مجل

شعر را دربردارد. سعید بن مبارک )د. 569(، آن نحوی بزرگ، یک بیت از او را در بیست جزوه 

نیز  می آوردند.  گرد  را  او  شعر  و  می آمدند  حکومتش  سرای  به  شب  هر  ادیبان  و  نمود  شرح 

دانشوران از هر راه دور به سوی وی رهسپار می گشتند و او امید هیچ یک را ناامید نمی ساخت. 

هر سال، مالی بسیار برای علویان در شهرهای مقّدس ]و عتبات[ و نیز برای سادات در حرمین 

تا جز آن، حّتی لوح های  گرفته  ک  از پوشا بود،  نیازمندی هاشان  که شامل همۀ  می فرستاد 

نگارش کودکان و قلم ها و نوشت افزارهاشان.

نیـز ناحیـۀ َمْقـس2 را وقـف نمـود تـا دو سـوم آن صـرِف سـاداِت از نسـل دو سـبط پیامبـر، 

گـردد و 9 قیـراط3 آن بـه مصـرف سـادات شـهر پیامبـر، مدینـۀ  امـام حسـن و امـام حسـین؟امهع؟، 

منـّوره، رسـد؛ و یـک قیـراط از آن را نیـز وقـف مسـجد امین الّدولـه نمـود. همچنیـن بلقـس در 

کـرد و  قلیوبیـه، و برکــة الحبـش4 را وقـف نمـود و مسـجد جامـع در قرافـۀ بـزرگ را بازسـازی 

کـه جامـع صالـح خوانـده  یلـه در حومـۀ قاهـره، مسـجد جامعـی بنـا نمـود  کنـار دروازۀ زو در 

یـا  گذشـته، در همـۀ زندگانـی خویـش، جنـگ بـا فرنگیـان را در خشـکی و در می شـود. از ایـن 

آنـان روانـه می نمـود. )الِخَطـط و اآلثـار:  واننهـاد و پیاپـی در هـر سـال، سـپاهیانی را بـه سـوی 

ی: ص176 ]ص155-159[( صـدِر منصـب  81/4-324 ]294/2-447[؛ تحفــة األحبـاب سـخاو

هب، »اإلجتهاد« آمده است.
ّ

1�  در شذرات الذ

2�  این ناحیه پیش از اسالم »اّم دنین« خوانده می شد.

3�  در الِخَطط و اآلثار )294/2( هفت قیراط آمده است. )غ.(

4�  َحَمـوی گویـد: »آن، زمینـی اسـت َپسـت و گسـترده کـه حـدود یـک میـل درازا دارد و بـر منطقـۀ نیل مصر، مشـرف اسـت 
و پشـت قرافـه قـرار دارد؛ و بـر سـادات وقـف شـده اسـت. ]معجم البلـدان: 401/1[
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کـه خدای تعالی  ی بـود تـا آن گاه  ـۀ افتخـار و فرمانروایـی و تخـت پادشـاهی از آِن و
ّ
وزارت و قل

ی افـزون بـر ایـن همـه برگزید و در روز دوشـنبه نوزدهـم ماه رمضان  کامیابـی شـهادت را بـرای و

بـه سـال 556 در داالن ورودی قصـرش غافلگیرانـه بـه قتـل رسـید و در وزارت سـرای قاهـره 

گشـت و سـپس فرزنـدش، العـادل، پیکـرش را بـه قرافـۀ بـزرگ منتقـل نمـود. مدفـون 

سخنانی در بارۀ وی

گوید: یخ: 103/11 ]157/7[(  1. ابن اثیر )الکامل فی التار

کشـته  »در مـاه رمضـان سـال 556 ملـک صالـح، وزیـِر العاضـِد علـوی حکمـران مصـر، 

گرد  شـد. انگیزۀ کشـته شـدنش آن بود که در حکمرانی بسـیار خودرأیی نمود و در امر و نهی و 

یـد؛ زیـرا العاضد کم سـال بود و خـود، او را والیت  آوردن امـوال ]عمومـی[ نـزد خـود اسـتبداد ورز

یـد و بسـیاری از برجستگانشـان را بیـرون راْند  بخشـیده بـود. وی ]در ایـن راه[ بـر مـردم سـتم ورز

کنـده سـاخت تـا از شـورش آنـان در امـان باشـد. سـپس دختر خویش  گـون پرا و در مناطـق گونا

را به عقِد العاضد درآوْرد و بدین سـان، پرده نشـینان قصر نیز با وی دشـمن گشـتند. پس عّمۀ 

فراخواْنـد.  صالـح  ملـک  قتـل  بـه  را  آنـان  و  فرسـتاد  مصـر  امیـران  بـرای  اموالـی  العاضـد، 

سرسـخت تریِن ایشـان بـر وی در ایـن کار، شـخصی بـود کـه او را ابن الّراعـی می گفتنـد. آنـان در 

داالن ورودی قصـر، در راهـش ایسـتادند و چـون درون شـد، او را در حـال بهـت و حیـرت، بـه 

کت بـار بر وی وارد کردنـد. اّما او در حالی که  ضربـۀ کارد مجـروح نمودنـد و جراحت هایـی هال

هنـوز زنـده بـود، بـه سـرای خـود ُبـرده شـد و پیکی نزد العاضد فرسـتاد و او را سـرزنش نمود که با 

کـه وی در خالفـت او ]= العاضـد[ مؤّثـر بـوده، بـه قتـل او رضایـت داده اسـت. العاضـد  آن 

گاه نبـوده و بـدان رضایـت نـداده اسـت. ملـک صالـح گفت:  کـه از ایـن ماجـرا آ سـوگند خـوْرد 

گـر بی گناهـی، عّمـه ات را بـه مـن تسـلیم نمـا تـا از وی انتقـام بسـتانم!‹ العاضـد فرمـان داد تـا  ›ا

عّمـه اش را دسـتگیر کننـد. پـس ملـک صالـح کسـانی فرسـتاد تـا او را زورمندانـه گرفتنـد و نـزد 

یـک، وصیـت نمـود. پـس  وی حاضـر کردنـد. آن گاه، او را کشـت و وزارت را بـرای پسـر خـود، رّز

گشت. گرفت، منتقل  که العادل لقب  از مرگ وی، وزارت به او 
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ملـک صالـح اشـعاری نیکـو و رسـا دارد که بر فضل سرشـارش داللـت می کند. از جملۀ 

ی اسـت که در آن، ]به موهبت هایـش[ افتخار می ورزد: آن هـا، ایـن سـرودۀ و
که روزگاِر ما را پاینده دارد و در حکومتمان عّزت و نصرت را به خدمت  خدا جز این نخواسـته 

ما درآوَرد.

که هزاران هزار دارایی از میان می رود و از آن پس، پاداش و یاد برای ما می ماند. دانیم 

و  رعـد  و  بـرق  بـا  هسـتیم  ابـری  گویـا  کـه  چنـدان  درآمیختیـم؛  سرسـختی  بـا  را  بخشـش  مـا 

باران زایـی.

کرکـس  گـرگ و  چـون یـک بـار بـه میـدان رویـم، پذیرایی مـان بـا شمشـیر اسـت و مهمانـان مـا 

هسـتند ]و دشـمنان را غـذای سـفرۀ آن هـا می کنیـم[.

کـه در زمـان صلـح دسـت به بخشـش می گشـاییم و بنـده و آزاده در مرغـزار ِانعام ما بهره  چنـان 

برمی گیرند.

کـه از ادب و شـعر نیکـو بهره داشـت و به اهل علـم انفاق می کرد1  او مـردی بخشـنده بـود 

کـه شـیخ ابومحّمـد بـن دّهـان نحـوی  ی خبـر دادنـد  و مـال بسـیار برایشـان می فرسـتاد. بـه و

ی را شـرح نمـوده اسـت: کـه در موصـل سـکنا داشـت، ایـن بیـت از شـعر و بغـدادی 
کافـران[ مـرا سـخت بـه خـود  گوینـد؛ و جنـگ و نبـرد ]بـا  گـوش بسـتم بـر آن چـه نکوهشـگران 

مشـغول داشـته اسـت.

کشـته  ی بفرسـتد؛ اّمـا پیـش از فرسـتادن آن  گرانبهـا آمـاده نمـود تـا بـرای و پـس هدیـه ای 

کـه یکـی از بـزرگان موصـل، او را در مکـه سـتایش نمـوده؛ پـس  ی خبـر رسـید  شـد. نیـز بـه و

ی فرسـتاد. نامـه ای سـپاس آمیز همـراه هدیـه ای بـرای و

او بـر مذهـب امامیـه بـود و نـه بـر مذهـب علویان مصـر؛ و چون العاضد به خالفت رسـید 

گـران  گشـته و بـه راه افتـاد، صالـح غریـو و فریـادی  و ]طبـق رسـم خلفـا[ همـراه مالزمـاْن سـوار 

شـنید و گفـت: ›چـه شـده اسـت؟‹ گفتنـد: ›مـردم شـادی می کننـد.‹ گفـت: ›گویـا می بینم 

کـرد! و  کـه عاضـد را خلیفـۀ خـود  کـه ایـن نادانـان می گوینـد: خلیفـۀ نخسـتین نمـرد مگـر ایـن 

که همین درست است. )ن.( 1.  در متن »اّتفاق« آمده، ولی در الکامل فی التاریخ واژه »انفاق« درج شده 
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کـه تـا چنـد لحظـۀ پیش، من این هـا ]= بازماندگان خلیفه[ را مانند گوسـفندی از نظر  نداننـد 

که او را به خالفت رساندم[.‹ می گذراندم ]و این من بودم 

ی درون شـدم. کاغذی  ُعماره1 گوید: ›سـه روز پیش از کشـته شـدن ملک صالح، نزد و

که این دو بیت بر آن نوشـته شـده بود: به من داد 
گاه نمی خوابد. که هیچ  ما در غفلت و خوابیم؛ اّما مرگ را چشمانی است بیدار 

کی فرامی رسد! کاش می دانستم مرگ  سال ها در پی مرگ روان بودیم. 
و این واپسین دیدار من با او بود.‹

نیز ُعماره گفته اسـت: ›از اّتفاقات شـگفت آن اسـت که برای پسـرش قصیده ای خواندم 

گفتم: و در آن 
گـر  کـه ا گردنکشـان ضربـه مـی زد، در حالـی  کـه روزگار بـا دم شمشـیر او بـر  کسـی اسـت  پـدرت 

ضربـه زنـد، تـو دسـت چـپ و راسـتش هسـتی.
هرچند عمرش دراز باشد، جایگاه واالیش الجرم به تو می رسد.

دیـدگان پردگـی ]وزارت[ دزدانـه بـه تـو نـگاه می کنـد2 و میـان تـو و او حجلـه و پـرده ای شـریف 
]= پـدرت[ فاصلـه افکنـده اسـت.

ی انتقال یافت.‹« و سه روز بعد، حکمرانی به و

گوید: کان )وفیات األعیان: 259/1 ]526/2[( 
ّ
2. ابن َخِل

گشـت و در انجـام  »ملـک صالـح در روزگار الفائـز بـه قاهـره درون شـد و عهـده دار وزارت 
کارها و کشـورداری اسـتقالل یافت. او، خود، فاضل بود و اهل فضیلت را دوسـت می داشـت؛ 
گشـاده داشـت؛ در مالقـات آسـان گیر بـود؛ نیکـو شـعر می سـرود و نمونـۀ  در بخشـش، دسـتی 

شـعرش چنین اسـت:
گردانیم! که روزگار از رویدادهایش ما را عبرت ها نشان دهد و ما روی  چه بسیار 

کـه مـرگ را بـه یاد  مـرگ را از یـاد می بریـم و یـادش در مـا جریـان نـدارد. ایـن بیماری هـا هسـتند 

مـا می آورند.

د خواهد آمد.
ّ
که شعر و شرح حالش در همین مجل 1�  از شاعران غدیر در سدۀ ششم 

گرفت. )ن.( 2. در متن »تخالُصک« آمده، ولی »تخالُسک« درست است و ترجمه بر این مبنا صورت 
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نیز از سروده های او است:
که سرمستی چشمانش به تمام اندامش جریان یافته است. کمرباریکی است سراپا مست 

کشـیده  گویـا دسـت مـن شمشـیر را در روز جنـگ از نیـام بیـرون  کـه  تیـِر نگاهـش چنـان اثـر دارد 

است.

گفتم: چون قلِم مشک بوی بر رخسارش دو الف نهاد و نه دو الم؛ 

کـه بـر  گیسـوی او اسـت  کـه بـر رخسـارش روییـده؛ بلکـه مشـک دو طـّرۀ  »ایـن مـوی نیسـت 

اسـت.« شـده  افشـانده  صورتـش 

کنون در دستان او است. مردم، زیردستان منند و فرمانم در میانشان نافذ است؛ اّما قلبم ا

که همه از عدلش بهره برند؛ اّما سلطان عشق بر خود او ستم می راند. شگفتا از سلطانی 

گر نام فرار زشت نبود، از این به آن می گریختم. به خدا سوگند! ا

این شعر خود را در مصر برخواند:
پیـری آمـد و رنـگ جوانـی را زدود و »بـاز« در النـۀ کالغ نشسـت. ]و پس از جوانی که مانند »باز« 

گراییدی.[ بـودی، به ضعف 

در خوابی و چشم حوادث بیدار. نیش مرگ از تو روی نگردانده است.

گنْج بی حساب بخشیده ای؟ که از این  چگونه عمرت باقی ماَند، حال آن 

ب عبداهلل بن اسـعد موصلی که در ِحْمص سـکنا داشـت، از موصل به قصد او آمد 
ّ

مهذ

که چنین آغاز می شـود: کافیه اش مدح نمود  و وی را با قصیدۀ 
کـه رسـتاخیزم در دیدار تو اسـت؟ بر من عیبی نمی گیـری و ایرادی  آیـا همیـن تـو را بـس نیسـت 

که بسـی دوسـتت می دارم. بـر مـن نداری، جز این 

کـرده ام و آرامـش یافتـه ام. خـود  گفتنـد تـو را فرامـوش  کـه سـخن چینان  چـرا در خشـم شـدی 

کـه تـو را فرامـوش نمی کنـم و از عشـقت آرام نـدارم. می دانـی 

را  تشـنه کامی ام  ابن رّزیـک  عطـای  از  و  مبـاد  نصیبـم  وصلـت  از  باشـد،  راسـت  اّدعاشـان  گـر  ا

مبـاد! سـیرابی 

گزیده است.« و این، از قصیده های 

گوید: 3. َمْقریزی )الِخَطط و اآلثار: 83-81/4 ]294-293/2[( 
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بـارگاه امـام علـی بـن ابی طالـب   یـارت  بـه ز یشـان  از درو گروهـی  »ملـک صالـح همـراه 

ـی و[ امـاِم آن بـارگاه، سـید ابن معصوم1 بود. ملـک صالح و یارانش 
ّ
رفـت. در آن هنـگام، ]متول

یـارت پرداختنـد و شـب را همـان جـا ماندنـد. سـید ابن معصـوم در خـواب، امـام علـی   بـه ز

کـه یکـی از  یـش بـر تـو درآمده انـد  ی فرمـود: ›امشـب 40 درو کـه بـه و _ صلـوات اهلل علیـه _ را دیـد 

گوینـد و از بزرگ تریـن دوسـتاران مـا اسـت. بـه  یـک  ئـع بـن رّز کـه او را طال آن هـا، مـردی اسـت 

کـه مـا حکومـت مصـر را بـه تـو دادیـم.”‹ صبحگاهـان سـید فرمـان داد تـا  ی بگـو: “روان شـو  و

کـه هسـت، نـزد  یـک اسـت؟ هـر  ئـع بـن رّز کـه نامـش طال منـادی نـدا دهـد: ›کیسـت از شـما 

سید ابن معصوم آید!‹

کـرد.  ئـع نـزد سـید رفـت و او را سـالم داد. سـید خـواب خویـش را بـرای او حکایـت  طال

گشـت. چـون  َنصـر بـن عّبـاس، خلیفـه الّظافـر  ی بـه مصـر رهسـپار شـد و پیشـرفتش آغـاز  و

کـه در میـان آن، موی هـای  ی بـا نامـه ای  کشـت، زنـان قصـر بـرای خونخواهـی و اسـماعیل را 

کـردن وزیـِر قاتـل  ئـع مـردم را بـرای سـرنگون  خویـش را نهـاده بودنـد، مـردم را برانگیختنـد. طال

ئع بـا صلح و آرامش به  گـرد آورد و چـون بـه قاهـره نزدیـک شـد،  َنصـر بن عّباس گریخت و طال

ی پوشـانده شـد و الملـک الّصالـح، فـارس المسـلمین، و  شـهر درآمـد و جامـۀ وزارت بـر تـن و

کـرد.« کْنـد و رفتـاری نیکـو پیشـه  نصیـر الّدیـن لقـب یافـت. پـس امنیـت را همـه جـا پرا

گفته است: کرده و  کشته شدن2 او را یاد  ی ماجرای  سپس و

کریم، بخشـنده، فاضل، دوسـتار اهل ادب، نیکوشـعر، و بزرِگ روزگار خویش  »او دلیر، 

در فضـل و خـرد و سیاسـت و تدبیـر بـود؛ هیأتـی ُپرهیبـت و چیرگـی و قـدرت فـراوان داشـت؛ 

گـرد آورد؛ بـر نمازهـای واجـب و نوافـل مراقبـت داشـت؛ و در تشـیع بسـیار غلـّو  امـوال بسـیار 

گفتـه اسـت: »ابوالحسـن بـن معصـوم بـن ابوالطّیـب احمـد، سـیدی شـریف و بزرگـوار  1. سـید ابن شـدقم در تحفـة األزهـار 
و بزرگ رتبـه و بلندجایـگاه بـود و در نجـف، بـزرگ و صاحب جـاه و دارای حشـمت و واالیـی و عـّزت و احتـرام شـمرده 
می شـد و از آرامـش و وقـار بهـره داشـت.« وی جـِدّ خانـدان بزرگـوار نجفـی اسـت کـه امـروز بـه »خانـدان ِخرسـان« معـروف 

هستند.

کتاب ما، شهداء الفضیله: ص58� 2�  بنگرید به: 
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یـد. کتابـی در موضـوع امامـت علـی بـن ابی طالـب؟ع؟ نگاشـت و آن را اإلعتماد فـی الّرّد  می ورز

گـرد  آوْرد و در مـورد مفـاد آن کتـاب، بـه مناظـره بـا ایشـان  علـی أهـل العنـاد نـام نهـاد و فقیهـان را 

ـد را در بـر می گیـرد. 
ّ
کـه دو مجل گـون اسـت  گونا  پرداخـت. او را شـعر بسـیار و در قالب هـای 

در بـارۀ مذهـب خویـش سـروده اسـت:
گشت! که اقرار و انکارت یکسان  گرفتی تا آن جا  گمراهی آشکار در پیش  که  ای اّمتی 

گفتید: »گناهان تنها به تقدیر خداوند وجود یابند.«

گر چنین باشد، پس به اّدعای شما، خداوند نمی خواهد احکام شریعت اجرا شود! ا

گردد! کند و سپس آن را خواستار  که خدای ما از زشتکاری نهی   
ّ

کال حاشا و 

که آن را ›الجوهریه فی الّرّد علی القدریه‹ نامیده است.« قصیده ای دارد 

گوید: سپس 

شـب  همـان  ›ایـن  گفـت:  شـد،  کشـته  صبحگاهـش  کـه  شـبی  در  کرده انـد  »گـزارش 

کـه در ماننـد آن، امـام امیرالمؤمنیـن؟ع؟ ضربـت خـوْرد.‹ سـپس فرمان داد تـا مقتل آن  اسـت 

گـزاْرد و شـب را بـا آن زنـده  امـام را بخواننـد. آن گاه، غسـل نمـود و صـد و بیسـت رکعـت نمـاز 

داشـت. پـس بـرون آمـد تـا بـر مرکـب بنشـیند؛ پایـش لغزیـد و عمامـه اش افتـاد. بدیـن سـبب 

پریشـان حال شـد و در داالن ورودی سـرای وزارت نشسـت. پـس ابن الّصیـف را فراخواْنـد تـا 

کار، حقوقـی  عمامـه اش را بربنـدد _ او عمامه هـای خلفـا و وزیـران را می پیچیـد و بـرای ایـن 

هنگفـت می گرفـت _ . در ایـن حـال، مـردی به او گفت: ›از این اّتفاق فال شـوم زده می شـود. 

گفـت:  ی  گـر سـرور مـا صـالح بینـد، ]درون رفتـن و[ بـر مرکـب نشسـتن را بـه تأخیـر انـدازد!‹ و ا

›فـال شـوم زدن، از شـیطان اسـت و راهـی بـرای تأخیـر افکنـدن نباشـد.‹ سـپس برنشسـت و 

برایـش پیـش آمـد آن چـه آمـد.«
گفته است: همو )همان: 284/2 ]427/1[( 

»ابن عبدالّظاهـر در بـارۀ بـارگاه امام حسـین _ صلوات اهلل علیـه _ ]در مصر[ گوید: ›یاد کردیم 

یـک، ملّقـب بـه الّصالـح، بـر آن شـد تـا سـِر شـریف امـام را از عسـقالن1 انتقال  ئـع بـن رّز کـه طال

گویند. ]معجم البلدان: 122/4[ که آن را »عروس شام«  یا  1�  شهری در شام از توابع فلسطین، بر ساحل در
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یله  ک بـود. پـس مسـجد جامع خویـش را در بیـرون دروازۀ زو دهـد؛ زیـرا بـر آن از فرنگیـان بیمنـا

گـردد. اهـل قصـر در ایـن  کامیـاب  بنـا نمـود تـا سـر را در آن جـای دفـن نمایـد و بدیـن افتخـار 

کنون  ی چیـره گشـتند و گفتند:“ایـن تنهـا بایـد نـزد مـا باشـد!” پـس بدیـن مکان ]کـه ا کار بـر و

کردند و محفظۀ سـِر مقّدس را بدان  ی نمودند و آن بنا را برپا  مشـهد رأس الحسـین اسـت[ رو

ئـع، در سـال 549 انجام گشـت. جـا آوردنـد. و ایـن در روزگار خالفـت الفائـز، بـه دسـت طال

کـه مـا را بـه پـاره ای از شـرافت های ایـن سـر مبـارک ارجمنـد،  کسـی حکایتـی شـنیدم  از 

کـه چـون سـلطان ملـک ناصـر _ رحمـه اهلل _ ایـن قصـر را  رهنمـون می گـردد؛ و آن چنیـن اسـت 

کـه در حکومـت مصـر دارای  ی از یکـی از خادمـان خبـر آوردنـد  گرفـت، سـخن چینان بـرای و

گنجینه هـای قصـر را می دانـد. پـس  کلیـددار آن قصـر بـوده و جـای امـوال و  مقـام و اعتبـار و 

زد.  نادانـی  بـه  را  خـود  و  نـداد  پاسـخی  پرسـیدند،  او  از  چـه  هـر  و  نمودنـد  دسـتگیر  را  ی  و

ی را  کننـد. پـس شـکنجه گر و ی را شـکنجه  کارگـزاران خـود فرمـان داد تـا و صالح الّدیـن بـه 

ی آن هـا پارچـه ای سـرخ  برگرفـت و بـر سـرش سوسـک های بدبـوی سـرگین  خـوار نهـاد و بـر رو

بـر آن صبـر  انسـان نمی توانـد سـاعتی  و  ایـن سـخت تریِن شـکنجه ها اسـت  گوینـد  بسـت. 

ی  ورزد، مگـر ایـن کـه سوسـک ها مغـزش را سـوراخ کننـد و او را بکشـند. شـکنجه گر بارهـا بـا و

کـرد و او آه برنیـاوْرد؛ بلکـه سوسـک ها مـرده یافـت شـدند. صالح الّدیـن از ایـن ماجـرا  چنیـن 

کـه بایـد آن را برایـم بیان  در شـگفت شـد و او را احضـار نمـود و گفت:“ایـن سـّری اسـت در تـو 

کنی!” گفت:“به خدا سـوگند! این را سـببی نیسـت مگر آن که چون سـِر امام حسـین رسـید، 

ی  ی گفت:“و کدام ِسـّر برتر از ایـن؟” پس در بارۀ و مـن آن را ]بـر سـِر خویش[حمـل نمـودم.” و

کرد  و او را عفو نمود.‹« تجدید نظر 

ئـع بـن  4. شـعرانی )مختصـر تذکـرة الُقْرُطبـی: ص121 ]ص191[( گویـد: »ثابـت اسـت کـه طال

کـه بـارگاه ]سـِر امـام حسـین؟ع؟[ را در قاهـره بنـا نمـود، 40000 دینـار هزینه  یـک، همـان کـس  رّز

ی همـراه لشـکرش، بـا پـای و سـِر برهنـه،  کـرد تـا آن سـر را بدیـن بـارگاه منتقـل سـاخت. پـس و
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کـه در آن بـارگاه  کاله سـبز ابریشـمین در قبـری  کردنـد. َسـْر در  بیـرون شـدند و از آن اسـتقبال 

پایـه ای از چـوب آبنـوس نهـاده شـده و بـا حـدود 12 صـاع عطریـات  اسـت، قـرار دارد و بـر چار

گفته است.« که خادم آن بارگاه به من  کف آن جا را مفروش نموده اند؛ چنان 

کشـف نیسـتی ]و سـر مبـارک را  گـر اهـل  ا گفتـه اسـت: »بـرادرم!  همـو )همـان: ص122( 

کـه دفـن ایـن َسـْر  کـن. ایـن سـخن امـام ُقْرُطبـی  یـارت  ک ز نمیبینـی[، ایـن بـارگاه را بـا نیـت پـا

یک این َسـر را  ئع بن رّز در مصـر را ناراسـت شـمرده، در روزگار خـودش صحیـح بـوده؛ زیـرا طال

پـس از مـرگ ُقْرُطبـی بـدان جـای آوْرد.«

از  کـه شـعرانی  ُقْرُطبـی، نشـان می دهـد  گونـه درست سـازی سـخن  ایـن  گویـد:  امینـی 

بـه سـال 671  ُقْرُطبـی  کـه  ی پوشـیده مانـده  بـر و گاه نبـوده و  ئـع آ ُقْرُطبـی و طال شـرح حـال 

کـه ملک صالح به سـال 556  ئـع ملـک صالـح وفـات یافتـه، چـرا  یعنـی 115 سـال پـس از طال

کـه هنـوز نطفـۀ ُقْرُطبـی بسـته نشـده بـود! درگذشـت 

ئـع آن را بنـا نمـود، بـه سـال 740 در آتـش سـوخت و  کـه طال و اّمـا بـارگاه رأس الحسـین 

کـه در دورۀ  گشـت تـا آن  کنـار آن برپـا  بارهـا بازسـازی شـد و دسـِت آخـر، مسـجدی جامـع در 

امیـر عبدالّرحمـان کخیـا، از امیـران خاندان ممالیک، در اواخر سـدۀ گذشـتۀ میالدی، بنای 

این بارگاه تجدید شـد. دیگربار در حکومت پادشـاه پیشـین، همۀ آن بنا از نو سـاخته شـد و 

کـه  گونـه  از سـاختمان پیشـین چیـزی جـز قّبـۀ پوشـانندۀ مقـاِم امـام باقـی نماْنـد؛ پـس بدیـن 

کـه همـان مسـجد جامـع معـروف بـه »جامـِع سـّیدنا، الحسـین«،  کنـون می بینیـم، در آمـد  ا

یدان: مج310/9[( فات جرجی ز
ّ
یخ مصر الحدیث: 298/1 ]مؤل است )تار

والدت و وفات؛ مدح ها و مرثیه های وی

ملـک صالـح بـه سـال 495 والدت یافـت. فقیه عمـارۀ یمنی که یادکـردش خواهد آمد، 

بـا چنـد قصیـده کـه در کتابـش بـا نـام الّنکـت العصریـه فـی أخبـار الـوزراء المصریـه ]ص35[ آمده، 

او را مـدح نمـوده؛ از جمله:
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کـه چنـدان درخشـنده نیسـت و از آن امیـد بـارش داریـد و بشـارت صادقـش در  هـر آذرخشـی 

آسـماِن »فسـطاط« بـه چشـم می آیـد را وانهیـد. 

کـه چـون از او یـاد شـود، یـاد همـۀ مردمـان روی زمیـن  کنیـد؛  و بـارگاه ملـک صالـح را زیـارت 

گـردد. فرامـوش 

کـه ایـن جنایتـی اسـت در حـّق شـکوه و فخـر ایـن  کسـب مـال نباشـید؛  از ایـن زیـارت در پـی 

بـارگاه.

کس درخور شأن و قدر وی انتظار می رود. از او بزرگی خواهید تا به آن دست یابید. از هر 

که این ابیات از آن است: نیز در شعبان سال 5501 در مدح او قصیده ای سروده 

مرکب هـای  خـواِن  ُحـدی  کـه  کردنـد  تـو  قصـد  مکـه  زمیـن  از  کاروانـی[  ]چـون  قصیده هایـم 

اسـت. کتـاب  و  سـّنت  شـب رواش2، 

گویـم: دیـدم ]و دانسـتم[ در  کـه ]چـون بـه حضـور رسـیدی[ چـه دیـدی،  گـر بپرسـید  ای یـاران! ا

کام نشده ام ]و در ستایش او[ دروغگو نبوده ام. امیدی که به ملک صالح بسته بودم، نا

کـم آب، بهـره نگرفتـم و در  گیـاه از برکه هـای کوچـک و  کـه در جسـت وجوی آب و  نیـز دانسـتم 

کنار آن ها بایسـتند، نایسـتادم؛ کـه فرومایـگان در  کنـار جوی هایـی باریـک 

کـه اربابـان و سـروران در آن بـرده شـوند ]و  بلکـه بـه آبگیـر و آبشـخور عـّزت وارد شـدم؛ جایـی 
کننـد[.3 کوچـک جلـوه 

گفته است: ی  و هم در مدح و
گزیدی، اندوه و غمم پس رفت ]و از من دور شد[؟ که چون از من دوری  آیا می دانی 

که خنکایش آتش التهابم را بنشاَند؟ و هجران مرا چنان تسّلی داد 

کردن زشت است؟ کند، دیگر جوانی  و چون چهل رسد و خّرمی جوانی پشت 

گر هم سپیدمویان بازم ندارند، صبح سپیدمویی در انتهای شب جوانی چنین کند؛ ا

یـخ  کـه همیـن درسـت اسـت، بـه ویـژه بـا نظرداشـت تار 1�  در متـن 505 آمـده، ولـی در النکـت العصرّیـه 550 درج شـده 
والدت ملـک صالـح. )ن.( 

گرفت. )ن.(  گویا »حادی ُسراها« درست باشد و ترجمه بر این پایه صورت  2�  در متن »حادی شراها« آمده، ولی 

3�  از ایـن چهـار بیـت، سـه بیـت نخسـت در متـن آمـده و بیت چهارم را از النکت العصرّیه به ترجمـه افزودیم، از آن رو که 
معنـای بیـت سـوم با این بیت کامل می شـد. )ن.( 
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که هر دم جنایاتی دارد بزرگ تر از آن که بشود با سرزنش، بازش داشت. و روزگاری 

کتـاب[ آن را  کـه آن را می گذرانـم و از زندگانـی ام حسـاب می شـود حـال آن کـه بی حسـاب ]و 

کـردم. ج  خـر

خانـدان رّزیـک میـان مـن و ]تنگدسـتی های[ روزگار بـا احسـان های نیکـو حائـل شـدند ]و از 

سـختی های آن بـر مـن بـازش داشـتند[.

این ابیات از همان قصیده است:
کسی سراغ آن فضل ]و ادب و شعر[ نمی آمد، گر صالح این شعرها را خواستار نبود،  ا

گراید. که از سراب به آب  کسی بودم  که به او امید بستم، همچون  گاه  آن 

کامی نینجامید. گزینشم به نا که رهسپاری ام به مصر نافرجام نماند و  خدای را سپاس 

کاخ ویران آرزو را آباد سازد. که عطای وی  به دیدار بخشنده و نیکوکاری رفتم 

و نیز این ابیات:
که مانند آثار و ویرانه ها  که آداب و سنن مرده و فراموش شده را  گماردی  ناصر1 محیی الّدین را 

کرد. بـود، آباد و زنده 
گرفتند. گرگ ها انس  گوسفندان با  گلۀ  کند؛ پس  عدل را در دنیا پرا

تو شهاب حقیقتی و او چون پرتو این شهاب.
غ و  گـوارا و نیکـوی تـو بلـو گرفـت و بـا خـوی و سرشـت  کـرم ورزی و نیرومنـدی راه تـو را پـی  در 

کمـال یافـت.
کتسابی. گشت: شرافت نسب و واالیی های ا پس از هر دو سوی، نامور 

که هّمتی بلند چون بدر دارد ُملک خویش را نگاه داشتی. با آن خجسته جان و فرخنده پی، 
که در هر مرز، پیشوایی است راهبر و خیمۀ اردویش برافراشته. همان 

گر در نیام باشـد،  کـه شمشـیر حّتی ا هـم در جنـگ و هـم در صلـح، از دلیـری اش بیـم برنـد؛ چـرا 

مایۀ هراس اسـت.

که چنین آغاز می شود: ی را ستوده  همچنین با قصیده ای و
کـــه بـــر بزرگـــی و شـــرافت بـــا قهـــر و غلبـــه دســـت یابـــی، پـــس بـــه روی آوردن بـــه ایـــن  گـــر بتوانـــی  ا

و خواســـتن از آن، روی مکـــن ]کـــه خـــوار می شـــوی[!

یک. 1�  ملک ناصر، عادل بن صالح بن رّز
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کـــه زبـــان شـــعر و خطابـــه از رســـیدن بـــه آن ناتـــوان اســـت بـــا زبـــان شمشـــیر ]بخـــواه  آن چـــه را 

کـــن. و[ خواســـتگاری 

گوید: در همان 
گشـت و نیرنـگ پیشـامدهای روزگار  سرپرسـت حکومـت و ُملـک، ابوالغـارات، بـر روزگار چیـره 

تباه شـد.
که تردید هم به شک افتاد. هیبتش در دل روزگار راه یافت؛ چندان 

کْنـد؛ پـس هـر قلـِب اسـیر هـراس، انـدر  بـرای تکریـم، بخشـش را و بـرای بازداشـتن، مـرگ را پرا
هـراس اسـت. 

گیرند. که هوشیارانه سر به پیش  شمشیربه کفان و نیزه داران را چاره ای نماند جز آن 
کمـان  کار بـردن تیـر و  کردنـد و آهنـگ سـتیز و بـه  چـون بهـرام1 و خاندانـش جاهالنـه سرکشـی 

را نمودنـد،
اسـت  شکسـتنی  را  شیشـه  و  شکسـت؛  را  عمرشـان  شیشـۀ  تـا  سـاختی  روان  را  محیـی  ناصـر 

ترمیم ناپذیـر.
گر به آسمان برین می تاخت، قلب ستارگان رخشان به بیم می افتاد. شبانه به آنان تاخت؛ که ا
کـه تیرهـا و نیزه هـا جرّقه هایـی برآوردنـد که آتشـی در پیرامون نیزه هـای در هم تنیده  در شـبی 

برافروختند.
کـه دلیری شـان آنـان را نجـات می بخشـد؛ اّمـا ابوشـجاع سـرور باشـکوه و واالتبـار، بـا  پنداشـتند 

آنـان بـه نبـرد پرداخت.
کـه مسـتی اش را پایـان نیسـت، آن هـم از بـادۀ مـرگ، نـه از شـراب  چنـان بـاده نوشـانده شـدند 

انگور.

و از همان است:
ک  ک آلودۀ مردانـی را بر خا کـه چـه بسـیار صورت هـای خا شـگفتا از هّمـت و عـزم محیی الّدیـن 

کـوی افکند! آن محّلـه و 

کنـارش سـتارگانی  کـه  کـه مـاه تمـام بـر آسـمان فـراز آیـد؛ ماهـی  بـر آنـان برتـری یافـت، چنـان 

کـه از غبـار میـدان جنـگ در حجابنـد. باشـند 

یـک بـود کـه بـر او شـورید، ولـی دیـری نگذشـت که به دسـت سـپاه  1�  وی بهـرام الُغـّزی، یکـی از غالمـان تـرک صالـح بـن ُرّز
وی اسـیر شـد. بنگریـد بـه: النکـت العصرّیـه: ص 46. )ن.(

)471(



غدیر در کتاب و سّنت و ادب )ج 4( 502

کـه پنـداری از دو سـوی او چـون سـنگ آسـیاب  پدیـدار شـد در میـان جوانانـی از خانـدان رّزیـک 

بـر مـدار قطـب در حرکتند.

که برخی از ابیاتش چنین است: نیز در ستایش وی قصیده ای دارد 

کـه از این رو بـه آن رو می شـود و ضمیـری دارد که بارها  آیـا قلـب چیـزی اسـت جـز پـاره گوشـتی 

خشـنود می شـود یا خشـم می گیرد؟

گاهـــی  ــدوه در آن،  ــم و انـ ــای غـ ــه دّره هـ کـ ــوار  ــرم و همـ ــی نـ ــز زمینـ ــزی اســـت جـ ــان چیـ ــا جـ آیـ

گاهـــی فروکـــش می کنـــد؟ سرشـــار می شـــود و 

پـس مـردم را بـه چیـزی خـالف طبیعتشـان وادار مکـن تـا خویشـتن و آن هـا از درازی سـرزنش1 

خسته شـوند.

کنـار  کسـترها از روی آتـش شـعله ور آنـان  گـر از باطـن آنـان پـرده بـرداری، چـه بسـا خا کـه ا چـرا 

رود.

کـه ایشـان به شـّر نزدیک ترند تا بـه خیر؛ و تا  گـذار؛  کـه تـو را وانهاده انـد، تـو نیـز آنـان را وا مـادام 

بوده، چنین بوده است.

که بیشترین آذرخش ها بارانی در پی ندارند. فریب روی خندانشان را مخور؛ 

کارآزموده ام. که من  گوش فراده تا از آن سود بری؛ و اندرز مرا دور میفکن؛  به سخنم 

کارش سر درمی آورم. گاهم و خوب از  که من به حالش آ روزگار هم منکر نیست 

گروهی خوشه ای پربار هستم. گروهی مرهم دردها و برای  من برای 

کنم و از چه بپرهیزم. که چه  گاهم  می دانم شرط جوانمردی و تقوا چیست و خوب آ

گاه پسـتانش را بـا آن بدوشـی،  کـه هـر  بـا دسـت خویـش از پسـتان روزگار شـیر دوشـیدم دسـتی 

شـیر می دهـد.

کاربلدی من در شگفت شد. کردم تا شگفتی هایش از  آن قدر با این روزگار همنشینی 

گویا به باد یا خضر نسبت می رسانم. در همه سوی به سیاحت پرداختم؛ 

کـه بشـماری، به شـمار ریگ ها ]ی  کـه از هـزار بیشـتر بودنـد و هـرگاه  کـردم  بـا اقوامـی معاشـرت 

بیابان[ اسـت.

اّمــا در بوستانشــان هیــچ مرغــزاری مــرا خــوش نیفتــاد و در آبگاهشــان هیــچ نوشــیدنی مــرا 

دل بســته خــود نســاخت.

1�  در متن »طول التعاب« آمده، ولی »طول العتاب« درست است. )ن.(
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گروه یابی؛ و هریک به عّزت نفس خویش خشنودیم. من و ایشان را در دو 
کـه فضـل باالتـر و  نـزد ایشـان عـّزت بـه دنیـاداری اسـت و نـزد مـن بـه فضیلـت. و تردیـد نیسـت 

چیره تـر اسـت.
نیز آن چه من دارم، پاینده است و دارایی ایشان میرا و ناپایدار.

کـه بخـش آغازیـن عمـرم نـزد ایشـان گذشـت و مـن گمانـم را در  ]ایـن مـردم[ جماعتـی هسـتند 
کردم. بـارۀ ایشـان خـوب وارسـی 

کـه در َمثل هـا  بـه آنـان امیـد توانگـری بـردم؛ پـس دیـدم امیـد توانگـری بـردن بدان هـا چنـان 
آمـده، همچـون عنقـای ُمغـرب ]دسـت نیافتنی[ اسـت. 

که عزم مدح مرا فسرده ساخت و به ذّم شایسته تر است تا مدح. بخششان چنان بود 
گویا شعر چون به سپاس آنان فراخوانده شود، بر آتش راه می رود یا بر خار پای می کشد!

کنـم، زبـان بـه حـق بگشـایم و هرگـز جـز حق گویـی در طریقـت مـن  هـرگاه خواهـم مذّمتشـان 
نیسـت.

گویم. که ناچار دروغ  کنم؛  که خواهم مدحشان  همواره راست می گویم، مگر آن گاه 
کـه مدحشـان دربـارۀ ایشـان راسـت اسـت، بـا شـادی و طرب،  کننـدگان آن هـا بداننـد  گـر مـدح  ا

گام بر می دارنـد. بـه سـوی آنهـا 
کـه ستایشـگر ایشـان اسـت بـه غیـر آن چـه در آن  هـا اسـت، ناسـازا شـنود  اّمـا خـود می داننـد آن 

و نکوهـش شـود.
ایـن شـیوۀ همیشـۀ مـن و ایشـان اسـت. بـا مالمتـم در بـارۀ ایشـان در سـتیزم و بیشـتر او بـر مـن 

چیـره می شـود. 
کـه روزگار مـرا بـه خواری کشـید و فرصـت جبران داد؛ و گمان نداشـتم که  چنیـن بـود تـا آن گاه 

پـس از زشـتکاری فرصـت جبران دهد.
کـه امـن و آرامـش یابـم و سـبب  کوچیـدم و آن هجـرت سـبب شـد  پـس بـه سـوی ملـک صالـح 

آن، ملـک صالـح بـود.

و هم در قصیده ای، در مدح او سروده است:
او اسـت مـاه تمـام و از آن نیـز نمکین تـر. و درخشـندگی اش از روشـنای صبـح، نیکوتـر ]و زیباتر[ 

است.

کـه مغـز جـان آدمـی بـه آن  کـه عقل هـا را بـه اسـارت می کشـد بـا چهـره ای  نازپـرورده ای اسـت 

می گراید.
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کی رنگ می ماند. گردن و چشمانش به آهوان خا که خیره می گردد و پیدا می شود،  آن گاه 
کـه بـر تپـه ای از شـن  کمرباریکـی اسـت  گویـا حرکـت شاخسـار اندامـش بـر روی ُسـرینش نـگار 

چـون مسـتان راه مـی رود!
از عشـق خویش به او عّزت عشـق را دریافتم، با آن که پیشـتر آن عشـق را سـاده می پنداشتم.

کـه تـا  ایـن سـخنش آتـش سـوز و شـوق را در مـن برانگیخـت: »آیـا نظـرت تـا آن جـا بلنـد اسـت 
سـتارۀ قطبـی بـاال رفتـه اسـت.

که شرارش آن جا نفروزد. که آبش در آن جای جاری نشود؛ و آتشی نیست  چشمی نیست 
ندانسـت که من آن گاه که عشـقش مرا نزار سـازد، با اّدعای شـکیبایی، مباهات نمی کنم!

کنم، بهتر و برتر است. که به فرورتبگی ام اعتراف  چون فضیلتی مرا نیست، همین 
ــور  ــا درخ ــاد ت ــال ننه ــن مج ــر روی زمی ــر ب ــی دیگ کس ــرای  ــح ب ــک صال ــت مل ــدی فضیل ــا ندی آی

گــردد؟ ســتایش و مــدح 
ح داده می شود. گویا نیکی های همۀ مردم در نکویی های ستودۀ وی شر

و  واالتـر  و  برتـر  او  البّتـه  و  آمـده؛  گـرد  یکجـا  او  در  شـود،  یافـت  کنـده  پرا دیگـران  در  هرچـه 
اسـت. بخشـنده تر 

ک دارنـد؛ پـس عفـو و  از او امیـد عطـا دارنـد؛ پـس بزرگوارانـه بی نیازشـان سـازد. از او بیـم هـال

گذشـت مـی ورزد.

کنده می شود. که از یاد خوشش بوی خوش پرا هر روز عطایی تازه دارد 

ی را چنین ستوده است: در قصیدۀ دیگر، و
کنـد، راسـت  گردن هـا و مردمک هـا را عشـق نـورزد و اّدعـای لـّذت بـردن از دنیـا  کـه ایـن  هـر 

اسـت. نگفتـه 

که جز عاشق هیچ آفریده ای آن را درنمی یابد. در عشق معنایی لطیف نهفته 

که خداوند عشق آن زیبارویان و بی خوابی شبانه ام را از من بگیرد! مباد 

گوید: در همان 
گــر جــان خویــش را  ماِلــک بــودم و آن را می پســندیدی، نثــار تــو می کردمــش. ایــن ســخن نــه  ا

یــاوه اســت و نــه چاپلوســی.

اّمـا ملـک صالـح هـادی آن  را در اختیـار دارد؛ زیـرا بـا عطـای سرشـارش همـۀ آرزوهـای آن را سـیر و 

سیراب کرده است.
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کـه پادشـاهان  بـه مجـاورت پادشـاهی رسـانید  تـا  کـرد  ، جانـم را راهبـری 
ْ

چنـان اقبـال

رعیتنـد. او  نـزد  روزگار 
گوید: در ستایش او و پسرش و برادرش، فارس المسلمین، 

این شمشـیرهای آخته اسـت یا تیر چشـمانی که از نیام پلک ها برکشیده می شود؟
که این چشم خمار بر آن حمله می کند و با آن، جان ما را می ستاند! در شگفتم از تیغ بّران 

کمین بیرون جست. کننده ای از  آهووشان شیرهای بیشه را از پای درآوردند و یورش 
چـون نیـزۀ قامـت خویـش بـه اهتـزاز درآوردنـد، جان هـا از لـّذت ورود بـه آبشـخور و حوض های 

لـب ِمشـکین و باغسـتان رخسـار خویش پرهیـز دادند.
که تپۀ شن او در ُقُرق است. پس مبادا آن شاخساران تو را به طمع اندازد؛ 

کـه همـواره فرمـان چشـمش را بـه جـان می خرنـد و از  در میـان آن آهـوان، جادوچشـمی اسـت 
شـوکت فرمانروایـی اش بـر دیـدگان،

گویند: »فرمانت چیست؟« چون چشم های بینندگان به آن ها خیره شوند، 
کـه کمرش باریک اسـت و چـون به اهتزاز درآیـد، خوش ترکیب  نازپـرورده ای اسـت فربه ُسـرین 

و اعجاب انگیز اسـت.
که صخره ای است سخت. که آب روان در آن جاری است با قلبی  جسمی است 

و  سـخت کیفر  و  نیازمنـدان  عطابخـش  و  دشـمنان  ک گـر  هال یگانـه،  صالـح  بـر  شـو  وارد  هـال 
گشاده دسـت،

کرد و نیکو یار و یاوری است برای ایشان. ک پیامبر را یاری  یاور کسی که خاندان پا
ک، مصر و قاهره به واسطۀ روزگار دولت چیره اش شرافت یافت. و برای این دولت پا

با هّمت ابن رّزیک و فرزندش ناصر الّناصرین فتحی نمایان پدید آمد.
کوتاه قامت  که در شمار نیاید و آرزوی  خ نمود  گشت، خصلت هایی ر چون ملک ناصر نمایان 

از آن درازا یافت.
که قدرت خدا، هر دو دستش را راست آفرید. گشاده پیشانی  گرامی خصالی  او است 

کـه کـس بـه بلنـدای هّمتـش نرسـد. پـس در بلندرتبگـی اش چـه تـوان گفت  جوانمـردی اسـت 
کـه بـه دورتریـن غایـت صفـات کمـال دسـت یافته اسـت؟

کرد و همۀ مردمان به فرمانش سر نهادند. خداوْند دین و دنیا را از آِن وی 
گرامـی و نیـز  او و برادرانـش و آن سـروران  پایـدار؛ و مـراد  پـس سـایۀ پـدرش برقـرار؛ دولتـش 

بـاد! کامیـار  المسـلمین  فـارس  عمویـش 
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گفته و اهل بیت؟مهع؟ را هم مرثیه سروده است: نیز ملک صالح را چنین مدح 
کس،  گرچه آن  کند،  کسـی با من در آن بگومگو ]و مجادله[  که  شـأن عشـق واالتر از آن اسـت 

که مهرورز و دلسـوزی. تو باشـی 

که رشتۀ عشق، امید تسّلی را از او بریده است. من آن مشتاق آرزومندم 

که دشمن نیز به حال درونم پی َبرد. گرفته  چنان ضمیر و نهانم در شیشۀ سینه ام جای 

کرد. گسست و راز مرا اسیِر دسِت افشا  اشک پیمان 

کـه ] اشـک و[ سـپرده های چشـمان را مبـاح و روا می کنـد، بـه  کـردم؛ اّمـا سـوزی  دیـده را مالمـت 

عذرخواهی او برخاسـت.

از همان است:
کدام رأی است؟ کنیم. شما را  که از عشق دوری  یارانم! اندیشۀ استوار آن است 

کـه آغـازش مـرا از هـر دسـتاویزی بـاز مـی دارد و آسـان ترین اش خمـار مسـتی را  مـرا حالـی اسـت 

از سـرم می پرانـد.

نهـی  بـردن عصیـان  فرمـان  از  را  کـه خـرد  تسـّلی ای  بریـدم،  را  تسـّلی، دسـت عشـق  بـرای  و 

. می کنـد

گذاشـته ]و مـرا  کـه مـرا بـه خـود وا کـه قلـب مـن میـان صبـری  شـب را صبـح می کنـم در حالـی 

یـاری نرسـانده[ و صبـوری دور و اندوهـی نزدیـک، قـرار دارد.

کالم ناهموار برای ندبه خوان خاندان رسول خدا را هموار ساخت. فریاد حزن، 

کن! گر یاری با شمشیر و نیزه از دستت رفت، با زبان همراهی و یاری شان  پس ا

گوی! که بر خاندان وصی پیامبر شد، سخن  و با ِشکوه از روزگار و ناهمراهی اش، از ستمی 

کردنـد و از همـه سـوی، سـخت بـر  بنی امیـه میـراث خانـدان محّمـد را از روی سـفاهت غصـب 

ایشـان یـورش بردنـد.

گفتند. و به مخالفت با شایستگاِن خالفت پرداختند و برهان را با بهتان پاسخ 

حّتی رویاهاشان ]و آرزوهاشان[ به این هم بسنده نکرد تا بر پشت نفاق و ستم سوار شدند؛

که از پدرشان ابوسفیان به ارث نبرده بودند؛  و در جایگاه نبّوت نشستند 

کافران از اهل ایمان برآمدند. که در پی انتقام خون  تا آن 

تـا بـه نقصانـش  پـس »زیـاد« در زشـتی ها زیـاده روی نمـود و ایـن زیـاده روی، یزیـد را وانهـاد 

بیفزایـد.
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کردند و بنی مروان نیز به ایشان تشّبه جستند. بنی سفیان بازار این جنگ را داغ 

ـــار بی پناهـــان  ـــود و ی ـــر مردمـــان ب ـــاران رحمـــت ب گرشـــان ب کـــه دســـت عطا ـــان  ـــر آن آه و حســـرت ب

بودنـــد!

کنـــده و پیکرهاشـــان در هـــر ســـوی  کوهســـتانی پرا گـــذرگاه  اّمـــا پاره هـــای پیکرشـــان بـــر هـــر 

ــاده اســـت. افتـ

گروهی با هم دسـتی یکدیگر، علیه آنان اقدام نمودند و سـود بسـیار را به زیان فروختند.

گواه صریح قرآن بر آن آمده، بازشان داشتند. که  از حّقشان 

گـر بـه واسـطۀ  ملـک صالـح، برگزیـدۀ مـردم غّسـان، یـاری  چـه سـزاوار حـّق ]خالفـت[ بودنـد ا

می رسـیدند. آن  بـه  و  می شـدند 

کـه بـا والیـت صادقانـه اش نـام مختـار را بـه فراموشـی سـپرد. چـه بسـیار دومی که بـر اّولی  همـو 

برتری جسـت!

شـاعر مـا، ملـک صالـح، در روز دوشـنبه 19 مـاه رمضـان سـال 556 به شـهادت رسـید و 

کـه آغازش چنین اسـت: ی قصیـده ای سـرود  فقیـه عمـارۀ یمنـی در سـوگ و

کـــه از ایـــن مصیبـــت، عقلـــم از دســـت  آیـــا در ایـــن جمـــع، دانایـــی هســـت تـــا از او ســـؤالی پرســـم؛ 

رفته است.

کـــه آدمـــی را بـــه ناشـــنوایان در حســـادت انـــدازد و شـــنوایان را هـــوش از ســـر  ســـخنی شـــنیده ام 

ـــازد. ـــگ س گن ـــده1 را  گوین ـــَرد و  ب

گـر نادرسـت اسـت، بـر خبـر درسـت ایـن  تـا آرزو بـه آن پنـاه آورد و حّتـی ا آیـا پاسـخی هسـت 

آیـد؟ فائـق  مصیبـت 

کـه مسـند ریاسـت برپـا اسـت؛ اّمـا  کـه می بینـم، بـه تردیـد می افتـم. می بینـم  اّمـا از اوضاعـی 

صاحـب مسـند در آن جـای نـدارد.

کـــه امیـــد  گزیـــده  گشـــته و فرزنـــدش را بـــه نیابـــت نهـــاده، یـــا دوری ای  آیـــا خـــود از آن دور 

دیـــدارش نیســـت؟

که حکایت از داغدار شدن بزرگان این سرزمین می کند. بر چهره ها نشان غمی بینم 

1. در متـن »قاتلـه« آمـده امـا در اعیـان الشـیعه و منابـع دیگـر _ برابـر بـا پانوشـِت مرکـز الغدیـر _ »قائلـه« درج شـده و ترجمـه بـر 
همیـن اسـاس انجـام شـد. )ن.(
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گفته است: در همین قصیده 
گریسـتن بـر او نیسـت. بـه زودی ]نـِم[ بـاران و سـیل اشـکم بـر  کنـون هنـگام  کـه ا مـرا وانهیـد؛ 

شـما سـرازیر خواهـد شـد.

گسسته است. که ]ابِر[ باراِن امید و آرزویم از سرم وا این اندوه را بر من ناروا مشمرید؛ 

کـه فرزندانمان یتیمان و بی شـوهران  چـرا بـر او نگرییـم و فقدانـش را انـدوه نخوریـم، حـال آن 

اویند؟

کـه میـان مـا نیسـت، خداونـد بـا مـا  کنـون  کاش می دانسـتم پـس از آن نیک کرداری هایـش، ا

چـه می کنـد!

کـرام خواهـد یافـت و مانـدگار خواهـد بـود یـا از شـما  آیـا فـرد غریـب و مهمـان شـما در میانتـان ا

رخـت خواهـد بسـت؟

و از همان است:
کـــه مسندنشـــینی بـــر صـــدر آن جـــای نـــدارد و بـــال و انـــدوه ســـخت آن را بـــه تالطـــم  ای مســـندی 

و هیجـــان افکنـــده اســـت!

ــر ایـــن  ــا بـ کـــه مصیبت هـ ــاه همـــگان بـــود، آن روز  کـــه پنـ ــر تـــو می نشســـت  کوهـــی بـ ــاد دارم  یـ

ــد. ــازل می شـ ــک نـ ُملـ

ک از  کـــه هـــر ســـوی خـــا کوهـــی  ـــد؛  کـــه در زمیـــن فـــرو ش ـــرزه درآورد  کـــوه را بـــه ل کـــس ایـــن  ـــه  چ

آن در بیـــم و زلزلـــه بـــود؟

ـــت  ـــن در، می رف ـــا از همی ـــه ج ـــه هم ـــش ب ـــه فرمان ک ـــال آن  ـــت، ح ـــاهی را بس ـــس دِر پادش ک ـــه  چ

و می آمـــد.

کـــه ســـپاهش بـــرای جنـــگ بـــا  کـــس رزمنـــدۀ مجاهـــد را از نبـــرد واداشـــت از آن پـــس  چـــه 

مشـــرکان فراهـــم شـــده بـــود؟

چه کس آن سرنیزۀ بّران را پس زد و در هم پیچید و بازش داشت تا سرش ُخرد شد؟

گوشه ای افتد؟ کس آن شمشیر هندی را شکست تا نیام و حمایلش به  چه 

کـــه آن را از دســـت داده اســـت، از ناامنـــی راه،  کســـی  ـــا  ـــود ت گـــردن اســـالم را رب کـــس زینـــت  چـــه 

گشـــاید؟ لـــب بـــه شـــکایت 

ــه  ــه خطابـ ــا فضلـــش بـ ــان محفل هـ ــه در میـ کـ ــرد  کـ ــکوت وادار  ــه سـ ــل را بـ کـــس آن فضـ ــه  چـ

می ایســـتاد؟
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گسـیخته  گیرد، بندهایش از هم  کسـی را فرا گر  که ا چیسـت این غوغا از پس آن اّبهت و هیبت 

می شود؟

که غبار آن هجوم، شـب را به تو نشـان دهد. گویا ابوالغارات دیگر چنان هجوم نیاورد 

زیـور  راه هـا  بـر جامـۀ پهنـای  تیرهایـش  و  بـرق نمی زنـد  ک  گـرد و خـا میـان  و سـرنیزه اش در 

نمی نشـاند.
که پیادگانش بر سوارگان به رقابت برخیزند. و در رکاب عالی اش سپاهی روان نمی شود 

کـه اسـبانش زیـر زین هـا سرمسـت و  و نیـزه اش بـر زره هـا شـادمانی و مسـتی نمی کنـد، چنـان 
شـادمان بودنـد.

و دیگر دیدگانش نمی چرخد تا یا دوستان یکدل نیکوخصال را بیند یا دشمنان چاپلوس را.
کـه خداونـد پذیـرای آن  کار نیـک عبـادت  و روی بـه محـراب و جنـگ نمی کنـد تـا بـه نبـرد و 

اسـت بپـردازد.
که عقل از سرش پرید. کرد! شک نیست  که روزگار با خود چه  در شگفتم 

کـه از فرزندانـش کسـی هماننـد او  پـس از طالیـع، دیگـر روزگار بـه چـه کـس فخـر ورزد، حـال آن 

نیست؟

کـه راهنمـا و سرپرسـت ]مردم[ بـود و ]از واالیی[ بر  کـه رخـداد ]مرگبـار[ش را بـر وی  آیـا روا اسـت 

فـراز آسـمان خیمـه زده بود فرو فرسـتد؟

کـه قضـا و قـدر بـا هّمت هـای بلنـدش در  و مـرگ بـه سـوی او بشـتابد،  بـه سـوی قلـب مـردی 

کـه او می خواسـت تـالش می کـرد؟ انجـام آن چـه را 

که ابیاتی از آن چنین است: ی سروده  قصیده ای دیگر در رثای و
گشت و محفل های ]انس[ روزگارم بر باد رفت. پس از صالح، روزگار تیره 

که مرغزار ]زندگی  ا[م از بارش رحمتش  آیا رخسـارم از بهار اشـکم به خشـکی نشـیند، حال آن 

سرسبز است؟

کـه از فقـدان او در دلـم درون شـده، پابرجـا خواهـد بـود تـا آن هنـگام  کـه آن غمـی  آیـا می دانـد 

کـوه »عسـیب« پابرجـا اسـت؟ کـه 

هرچند هنگام یادکرد از حکایتی لبم خندان شود، اّما تا زنده ام دلم داغدار خواهد بود.

گونه است: که آغازش این  همچنین در قصیدۀ دیگری او را سوگ سروده 
کوتاه. دل بسـتن آدمی به زندگی ، فریب اسـت و عمر آرزوهای دراز، 
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کـه  گـوار بـه سـراغش می آیـد  کـه انسـان امـوری را تقدیـر می کنـد، اّمـا پیشـامدهایی نا چـه بسـیار 

تقدیر ]و محاسبۀ[ او، آن ها را دربر نگرفت!

و از همان است:
که اذن نمی طلبد و مشورت نمی کند. ُمهر حیاتت را مرگ درهم شکست؛ مرگی 

جز تقدیر که دسـت قدرتش بر ما حکومت دارد، کسـی به دایرۀ شـوکتت پای ننهاد.

روزگار بـه سـفاهت، عمـرت را بـه هـدر داد و بـه زودی درخواهـد یافـت که با ایـن هدر دادن چه 

کرده اسـت. جنایتی 

گفته است: نیز 
ع[ نمی کرد! کاش دوشنبه در شب می ماند و لبان چهرۀ شبش تبّسم ]و طلو ای 

گیرش پرندگان را به حیرت واداشت. آفتابش با چهره ای دژم برآمد و شّر فرا

گویا سرمۀ ]سیاه[ شب بر آن پاشیده شده است. که  صبح آن شب، با چهره ای نمایان شد 

در صبحگاه آن روز مصیبتی سخت و تیره بر مجد و عظمت یورش ُبرد.

که روزگار می چرخید. کرد و برای رسیدن به آن روز بود  با این مصیبت، روزگار هرچه خواست 

که همۀ حوادث دیگر از ستمش به خدا پناه می بردند. رویدادی بود 

کند، به خود می لرزد؛ و آسمان از آن به جنبش درآید. زمین هرگاه از آن یاد 

کـه سـتارگان بـه خاطـر آن غـروب  گرفـت  از مصیبـت ابوالغـارات، فاجعـه ای سراسـر زمیـن را فرا

می کننـد. 

از جملۀ همان ابیات است:
گروهی را پس از مرگ، منکر و نکیر به دیدار آیند. کنون فرشتۀ رضوان به زیارت تو آید؛ اّما  ا

که شایستۀ تو است، میثاقت را پاس داشته است. خالفت چنان 

کند. که بودن و نبودنت یکسان جلوه  خالفت پس از تو، با ما چنان نیک رفتار نموده 

کفرورزان در بارۀ خالفت، ]پس از تو[ تحّقق یابد. که نیت حسودان و  خداوند نخواست 

آنان چالۀ تنگ بدخواهی را کندند؛ اّما این چاله بر خود پیمان شکنان تنگ افتاد.

که چراغ وفا همچنان در آن فروزان است. کردند، در حالی  کاخ تو درازدستی  با نارو بر 

در حرم امن و ماه باُحرمت، حریم ها را شکستند و پرده ها را دریدند.

ک پایش طهارت بخش است. که خا گشت و نه امام طاهری  نه روزه داری مانعشان 
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که امام پناه دهنده است. عهد هدایت را شکستند، با این علم و یقین 

گویند؟ کنند، قصرها چه  که پرده نشینان بادیه ها به عهد وفا  آن گاه 

که صخره ها آب شوند. امام عاضد به خشم آمد و از بیم او نزدیک بود 

که هرگز سستی در آن راه نداشت. با عزم خویش از دشمنان انتقام ستاند؛ عزمی 

با یاری و هدایت وی، حّجت خداوند برپا ایستاد و عهد استوار خالفت استمرار یافت.

ملـک صالـح در قاهـره مدفـون گشـت و سـپس پسـرش العـادل در نهـم َصفـر سـال 557 

ی سـاخته  کـه در َقراَفـه1، در روزگار وزارتـش بـرای و ی آوْرد  تابـوت پـدرش را از قاهـره بـه مـزار و

کـه از سـرای وزارت بـه سـرای سـعید الّسـعداء راه داشـت و  شـده بـود؛ و سـردابی حفـر نمـود 

کـه  بـدان مـزار وصـل می شـد. فقیـه عمـارۀ یمنـی در همیـن مضمـون قصیده هایـی پرداختـه 

یکـی از آن هـا چنیـن اسـت:
کرامت خراب شد. کرد، عرصه های  گورستان های ویران را آباد  که رفتنش  کسی  کوچ  از 

کـه  کـه تشـییع می شـود؛ بلکـه[ پیکـر بخـت نگـون شـدۀ مـا اسـت  ]ایـن پیکـر صالـح نیسـت 
نابینـا شـد. بـا دیـدن جنـازۀ آن، چشـم ها  و  تشـییع می شـود 

کردند از غم وی از هم بپاشند. که ]ستارگان[ بنات الّنعش آرزو  نعشی 

که منزلت ها از مقام واالیش فروافتادند. چشم ها به او خیره ماند، زیر جنازه ای 

گوید: در قصیدۀ دیگر 
که در دو سویش آرامش و وقار به ودیعه نهاده شده است. گویا تابوت موسی است 

گردد. آن را در دار الوزاره منزل دادی تا سرایی درخور انتقال باعظمتش بنیان 
کـه پیکـرش را در خـود جـای دهنـد، بـه هـم رشـک و  اهـرام و حرم هـای مکـه و مدینـه در ایـن 

تعّصب ورزیدند؛ و بر کریمان رشک ورزیده می شود.
گورسـتان »قرافـه« اش بـه خاطـر  کـه همـۀ سـرزمین ها بـه  مصـر را بـرای ایـن شـرافت برگزیـدی 

وی حسـد می ورزنـد.

کار  کـه بـه ایـن  کـه بـه نادانـی بـر او یـورش آوردنـد و دیگـران  گیـرد بـر مردانـی  خداونـد خشـم 

کردنـد. سـفارش 

1�  گورستانی است در مصر که سخن در بارۀ آن بسیار است و َمْقریزی )الِخَطط و اآلثار: 317/4 ]443/2[( به گستردگی 
در پیرامون آن سخن گفته است.
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که هر روزگاری را صالح و قداری  کرد، در شـگفت مشـو؛  که شـتر صالح را پی  از ماجرای »ُقدار« 

است.

کشـتند، نابـودی  کـه تـو را  کـه هرگـز زوال نپذیـرد؛ و آنـان  گرفتـی  کرامتـی جـای  تـو در سـرای 

شـد. نصیبشـان 

نبـود.  خشـنودی  مایـۀ  و  کننـده  قانـع  آن هـا  قصـاص  هرچنـد  آمـد؛  فـرود  ایشـان  بـر  قصـاص 

کجا؟  کجا و غبار  آسمان 

کـه صاحـب خونـی بخسـبد، اّمـا انتقـام آن  گشـت. بسـا  گشـاده بـر آنـان تنـگ  سـرزمین های 

خـون بـه خـواب نـرود!

که پیش از تو برگزیدگان به آن دست یافتند! گوارایت باد این پاداش بزرگ و شهادت  پس 

کـه وصـی پیامبـر و عمویـش حمـزه و زادۀ بتـول و جعفـر طیـار بـا آن از جهـان  همـان شـهادت 

گذشـتند.

کـه ملـک صالـح بـه مـزارش در َقراَفـه انتقـال می یافـت، فقیـه ُعمـاره  در روز پنج شـنبه 

چنیـن سـرود:
کشیده نالۀ آتشین را! کرده اشک فراوان را؛ ای در بند  ای روان 

که آبی است ریزان، اّما از فرط سوزت، با آن آتش افروخته می شود؟ چیست اشکت را 

کـه مـرا از غـم، اقامتگاهـی چـون مشـعر و لباسـی زیریـن اسـت  مـرا الگـوی انـدوه خویـش مسـاز؛ 

]کـه از تـن جـدا نشـود[.

که آتش اندوهم شعله ور و در سینه ام سوز و شعله ای جای دارد. خود را نگاه دار؛ 

گرفتار و بی اختیارم. گر اختیار خودت به دست تو است، من سرگشته ای  ا

ک می شـوند. هر روز نالۀ شـتِر بچه از دسـت داده ای را سـر دهم که پیاپی بچه هایش هال

گیـرد؛ اّمـا قلبـم بـه من خیانـت کرد؛ قلبی که اشـک روان شـده از  کـه آرام  بـا اشـکم عهـد بسـتم 

روی انـدوه و غـم، مایـۀ آرامش آن اسـت.

کوچک نیز بزرگند؟  که اندوه های  کوچک شمارندۀ بالی ناچیز می داند  آیا 

و از آن است:
کـه ایـن بـارگاه را چـون نمـادی ]از بزرگـی و عظمـت[ برقـرار سـاختی تـا در آن جـا حـج  تـا آن گاه 

کننـد و بـه زیارتـش آینـد.
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از همان است:
کار پسـندیدۀ دوستارشـان زشـت به شـمار  که  ای خدمتگزار و دوسـتار خاندان محّمد در زمانی 

می آید. 

و نیز از آن است:
که ثنای وی را در قّصه های شبانه برخوانند، با تو وفادار ماند. مردی از تربیت شدگان تو 

که دست راستی، دست چپی را تنها می نهاد. ابوالحسن به عهد تو پایدار ماند، در حالی 

هوادارانـت بـا اعتمـاد بـه کفایـت وی در عین این که غایبند، غایب نیسـتند؛ پس گویی آن ها 

با حضور او ]در مسند وزارت[، حاضرند.

گوید: و هم در آن 
که چون با شمشـیر و سـرنیزه، زورگویان سـرکش را می کشـت، خونشـان  تو آن پادشـاهی بودی 

هدر می گشـت.

کرد. کنار دینار  کار را شمشیر در  گرد آمد و این  کنده به رضایتمندی از او  همۀ دل های پرا

شمشیر و دینار هرگاه حکومتی را بر پای دارند، مسّلط و چیره می گردد و دوام می یابد.

گر این دو از هم جدا شوند و یاور هم نگردند، دشمن عزیز شود و دوستان خوار شوند. اّما ا

کـه بـه احترامـش بندهـای َحبـَوه1 را می گشـایند ]و می ایسـتند[ و نقـض و  کسـی  ای بهتریـن 

ابـرام ]و رتـق و فتـق[ امـور بـه دسـت او اسـت. 

و اوامر مطاعش نافذ اسـت، طبق آن چه درآمدن به آبشـخور و برآمدن از آن اقتضا می کند. 

کفالت ]عاضد[ و وزارت،  مورد اشاره و توّجه بود. همواره برترِی تو در 

که  کفالت و وزارت به سـوی تو در حرکت بود و خطرها را از خود دور می دانسـت، در عین این 

کفالت و وزارت می دانسـت[.  که تو را شایسـتۀ  کار خطر هم نمی کرد ]؛ چرا  در این 

کـه بـه تـو رسـید، پادشـاهی را دید که آتش زنۀ شـاهی را از او شـعله ای  کفالـت و وزارت هنگامـی 

افروخته اسـت.

کرد. پس عصا بر آستان تو افکند و زین فرونهاد و آشیان همان جا 

کندی و تاریخ و شـعر آن  کـه آن را در پیـش گرفتـی و در میـان مـردم پرا سـیرتت چـه نیکـو اسـت 

کرد!  را ثبـت و ضبـط 

کمر بندند. )ن.( که در حال نشستن به دور زانو و  1�  پارچه یا عمامه ای 
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سـیره ات در مسـابقه از همـگان پیـش افتـاد و طبـع شـعری ام در پـِس آن آمد؛ پس همۀ  اسـبان 

و شـتران تیزرو در پشـِت سـر من سـکندری خوردند.

کـه بـه تمرین  تنهـا بـا خبـر دادن دیگـران از ]تیـز تکـِی[ اسـبان خشـنود نمی شـدی، مگـر آن گاه 

در میـدان مسـابقه پایبند شـوند.

ِعـذار آن قصائـد  کـه هنـوز موهـای  تـو را سـتوده ام  از دیـرگاه  کـه  گاهـی  آ از مدیحه هـای مـن 

بـود. نروییـده 

که از آستانت دور گردم که دیگران با کم تر از آن نیز بهانه آورند، گر بال و سختی سبب شده  ا

که به آشکار و نهانش خرسندی. مرا عقیده ای در دوستاری خالصانۀ تو است 

نیـز در شـعبان سـال 557 در َقراَفـه قصیـده ای خواْنـد و در آن، ملـک صالـح را سـوگ 

گفـت: سـرود و فرزنـدش ملـک ناصـر عـادل بـن صالـح را در بارگاهـش مـدح 

ـــا فرســـودگی از هـــم دریـــده  ـــازه ای ب ـــا مـــرگ از هـــم می پاشـــد و هـــر ت کـــه هـــر جماعتـــی ب می بینـــم 

می شـــود.

که روزی محو و فنا می شوند؟ این عمرها چیستند، جز برگه هایی با تاریخ های معین 

از همان است:

سـالی سـرآمده و تنها چند شـب از آن باقی مانده بود تا این سـال نیز به گذشـته پیوندد.

کـه انـدوه از غـرب و شـرق بـه جانمـان یـورش  مـا بـه صحـرای َقراَفـه فـرود آمدیـم، در حالـی 

مـی آورد.

کنـار قبر خداوندگار شـعر برگزار کردیم، آن  کـه می درخشـید را در  انجمـن شـعرهای گرانمایـه ای 

کـه اسـبان و شـتران بـا ارزش، خـوار بودنـد ]و دیگر به چشـم نمی آمدند[. گاه 

کنـون جبـران برخـی از عطاهـای خویـش را ] کـه در مـورد شـعر به  و صاحـب آن قبـر را گفتیـم: »ا

کـه آزاده را ادای حق سـزاوار اسـت.« مـا آموختـی[ دریافـت کـن؛ 

ایـن معانـی  گلچیـن و دسـتچین شـده و  تـو  از شـعرهای  آویـز  گـردن  ایـن سـروده های چـون 

گوهریـن از آن چـه بـه مـا آموختـی، ربـوده شـده اسـت.

گونـۀ مـا را  گوهـر اشـکمان  کـه  گوهـر سـالم سـخن را بـر شـنزاران مـزارت نثـار می کنیـم، حـال آن 

می شـکافد.
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گوید: و در همان 
کاری شایســته، در بارگاهشــان  کــه شــتران  کســانی یافتیــم  ای خانــدان ُرّزیــک! شــما را بهتریــن 

گردآیند و برنشینند.
به سـویتان آمدیم تا جاه و توانگری جوییم. پس صاحبان منزلت را گرامی داشـتید و تنگدسـتان 

را توانگری بخشیدید.
بـا عطـای خویـش، بـه مـا عـّزت نفـس آموختید و نیز با برخـورد خوش با چهره هایـی که تمّلق، 

آن ها را زشـت نکرده است. 
ــن آن  ــر دو رکـ ــام بـ ــراق و شـ ــه عـ کـ ــاختید  ــه  سـ کعبـ ــون  ــر[ را چـ ــود، »فســـطاط« ]مصـ ــرم خـ کـ از 

ــد. کننـ ــواف  طـ
بر امیدواران هرگز پرده فرونینداختید و بر نگون بختان در نبستید.

هیچ دلی را جز به شما دلبستگی نیست و هیچ دستی جز به دامان شما نیاویزد.

نمونه هایی از شعر ملک صالح

کتابـــش مناقـــب آل أبی طالـــب آورده؛  ی را در  ابن شهرآشـــوب بســـیاری از ســـروده های و

ی را: از جملـــه ایـــن ســـخن و
کـه پیشـتر ُقـّس و ابن ذی یـزن بـه آمدنـش بشـارت داده  محّمـد پایان بخـِش پیامبـران اسـت 

بودند.
گفتند. که سخنوران راستگو از ماجرای پیامبری او سخن  ک، زاده نشده بود  هنوز آن پا

کی پیراسته بود. کش از هر گونه زشتی و ناپا در بردباری و کرم به کمال رسیده بود و اصل پا
کلید نجات، سرچشمۀ حیات، و باراِن ابر پربارش بود. سایۀ خدا، 

پس او را ذخیرۀ خویش در دو جهان ساز و به وی و مرتضای رهنما ابوالحسن پناه بر! ]مناقب 
آل أبی طالب: 44/1[

نیز این سخن را:
دوستی من از آِن امیرالمؤمنین علی است و با آن به آرزوهای خویش دست یافته ام.

گـر حسـودان رتبـۀ جـود و کـرم وی را منکرنـد، بـه سـورۀ هـل أتـی چنـگ زن. ]مناقب  ای بـرادر! ا
آل أبی طالـب: 427/3[1

ک؟مهع؟ اشاره دارد. 1�  به نزول سورۀ هل أتی در بارۀ عترت پا
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ی را: همچنین این سرودۀ و
کردم، رکن خانۀ خدا را قصد نمودم. که تو را قصد  گویا آن گاه 

کـه هنـگام ایسـتادن در برابـر او در جایگاهـی میـان زمـزم و مقـام ابراهیـم  چنیـن در نظـرم آمـد 

. هستم

موالیم! در نشست و برخاست ]و در همه حال[ به یاد تو هستم.

چون بیدار باشم، همدم اندیشۀ منی؛ و چون در خواب1 روم، مایۀ  انس منی.

هرچند مهرت در قلبم جای گرفته؛ اّما در گوشت و استخوانم نهان گشته است.

گر تو نباشی، نماز و روزه ام پذیرفته نگردد. ا

باشـد کـه روز حشـرم از پیمانـۀ تـو نوشـم و آن گاه، سـوز دلـم فرونشـیند. ]مناقـب آل أبی طالـب: 

]364/3

نیز این سروده اش را:
ای دستاویز دین استوار و دریای دانش عارفان!

کعبۀ طواف گران! ای قبلۀ اولیا و 
کرده اند. که همواره به مردم احسان  تو از آن خاندانی 

و توبه گر و عبادت پیشه و روزه دار و نمازگزار بوده اند.
ع گزار و سجده گر. و نیز عالم و حافظ قرآن و رکو

کـه چـون مردمـان بخوابنـد، شـما بیـدار مانیـد و بـه عبـادت ایسـتید! ]مناقـب آل  کسـانی  ای 

]231/4 أبی طالـب: 

و هم این را:
کـه دانـش خویـش را از جّدشـان برگرفته انـد و او از جبرئیـل و جبرئیـل نیـز  آنـان کسـانی هسـتند 

از خدا.

کشتی نبود، روز قیامت امید نجات از بیم نداشتیم. گر آن  که ا کشتی نجاتند  آنان 

کنند و خواب، بیداری و هوشیاری شان را نرباید. ع عبادت  چون شب تیره رسد، به خشو

گردد. کنندگاِن آنان روبه رو  که با تهّجِد آه و ناله  که آغاز شود مگر این  هیچ شبی نبود 

گران و نیز ساقیان و آشپزان ایشان را از یاد پروردگارشان غافل نکنند. آواز خنیا

1. در متن »فی مقامی« آمده اّما در مناقب »فی منافی« است و ترجمه بر اساس نسخۀ مناقب انجام شد. )ن.(
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ابرهایی هستند که همواره دانش می بارند، بسی برتر از ابرهای باران ریز. ]مناقب آل أبی طالب: 

]418/4

نیز این شعر را:
محّمِد پیامبر و وصی او و دو پسرش و دخترش بتول طاهره،

آل عبایند و من با والیت ایشان، به سالمت و نجات در آخرت امید دارم.
که فضل ایشان را باور دارند را سببی برای رهایی از سرگشتگی می دانم. کسانی  مهرورزِی 

تنها با این باور به خشنودی خدای نگاهبان دل بسته ام در روز قیامت بر پهنای زمین حشر.1

کرده است: ی در مدح امیرالمؤمنین؟ع؟ را یاد  همچنین این سرودۀ و
که زوال ندارد. که بر ما تابیده، نور خدا  او است نور، نور خدا، نوری 

نامـش میـان فرشـتگان آسـمان ها بـر فراز اسـت. او اسـت نام آوری کـه گمنامی نپذیـرد. ]مناقب 
آل أبی طالـب: 99/3[

و هم این را:
مرا سرزنش مکن؛ که من از سخن سرزنشگران به گمراهه نمی افتم.

در مباهلـه، کسـی را جـز پنـج تـن آل عبـا نیافتیـم کـه ششـمین باشـد، مگـر جبرئیـل. ]مناقب آل 

]423/3 أبی طالـب: 

ی را نیز آورده است: ک؟مهع؟، این سرودۀ و در بارۀ امیرالمؤمنین و فرزندانش، امامان پا

با مهر علی، بر دوش بلندی ها فراز می روم و بر اوج سر ابرها دامن می کشم.

کـه شمارشـان از من بیش اسـت،  کـه چـون نامـش را بـر زبـان رانـم، بـر آنـان  امـام مـن آن اسـت 

گردم. چیـره 

کننـد، بـا چـراغ2 نسبشـان، راهشـان  گـر بـدون پرتـو مـاه در شـب تیـره سـیر  کـه ا امامـان حّقنـد 

می شـود. روشـن 

هـر آرزومنـدی بـا ایشـان بـه امیـدش می رسـد و توبـۀ هـر تائبـی بـا توّسـل بـه آنـان پذیرفتـه گـردد. 

أبی طالـب: 238/3؛ 176/4[ آل  ]مناقـب 

ید منسوب ساخته است.[ 1�  ]مناقب آل أبی طالب: 453/3. وی این شعر را به ابن ُدَر

گرفت. )ن.( 2. در متن »استصحبوا« آمده، ولی »استصبحوا« درست است و ترجمه، بر این اساس انجام 
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ی را در بارۀ پارسایی امیرالمؤمنین؟ع؟: همچنین این شعر و
کـه دنیـا از چهـرۀ  گفـت، در حالـی  کـه زاهدانـه دنیـا را طـالق  بـه هسـتی ام سـوگند! او اسـت آن 

زیبایـش پـرده برداشـت و بـه او چهـره نشـان داد.

که اندیشـه ها آن ها را دریابند  مشـکالت مبهم را به روشـنی حل نمود حال آن که ریزتر آن بودند 

و نیز در برابر  تیزهوشـی ها سرکشـی می نمودند. ]مناقب آل أبی طالب: 118/2[

ک _ صلوات اهلل علیهم _ : و این شعرش را در بارۀ عترت پا
خاندان رسول خدا در بلندی، مقامی بس بزرگ دارند.

که نخست یتیم و آن گاه، بینوا و سپس اسیری نزدشان آمد؛ آن گاه 

روزی بس هول انگیز و دارای چهرۀ عبوس در معاد، آنان را به بیم افکند.

پس از شّر آن روز در امان نگاه داشته شدند و سرای آخرتشان شادمانه شد.

گرمای آفتاب را در آن بینند و نه سرمای سخت را. که نه  در بهشتی جای خواهند داشت 

گردش باشند. کنده در پیرامونشان به  پسرکانی همانند مرواریدهای پرا

جامۀ آنان در بهشت جاودان، ابریشم سبز است.

پروردگار شکورشان به پاس این پویه ها، این پاداش را به آنان بخشد. ]مناقب آل أبی طالب: 

]427/3

و این سروده اش را در همان مضمون1:
کافور آمیخته است. که به حق با  نیکان از جامی نوشند 

که بندگانش آن را روان سازند. خدای نگاهبان برای ایشان چشمه ای برآورده 

کسـی هماننـد ایشـان  کننـد.« و چـه  آنـان را هدایـت نمـود و فرمـود: »بـه نـذر خویـش وفـا 

بـه نـذر وفـا کنـد؟
گیر است. که شّرش فرا که از روزی بیم انگیز در هراسند  و از آن پس فرمود 

برای دوستی پروردگارشان، غذاشان را به یتیم و بینوا و اسیر بخشیدند.

گفتند:[ »ما این غذا را فقط برای خدا می بخشیم و از شما سپاس نمی جوییم؛ ]و 

بلکه پروردگارمان را در روزی سخت روی و دلگیر و ترش چهره بیم می بریم.«

گذشت. کتاب )106/3و111و169و243(  1�  حدیث این مضمون در همین 
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کنند. پس خداوند آنان را از شّر چنین روزی نگاه داشت تا او را با سرور و شادمانی دیدار 

و به پاس صبر پنهان و آشکارشان، ایشان را بهشت و حریر پاداش داد.

بر تخت ها تکیه زنند و در بهشت نه هرگز آفتابی بینند و نه سرمایی.
سایه سـارانش بـر سرشـان نزدیـک باشـد و بـه آسـانی چیـدن میوه هـا بـر ایشـان آسـان شـد و در 

گرفـت. دسـترس قـرار 
گردانند. جام های نقره و بلورین، آن هم به اندازه، برایشان 
کنده، بر سرشان چرخند؛ آن جا پسرکانی همچون مروارید پرا

کـه نوشـندگان را لـّذت بخشـد و  و جام هـای نوشـیدنی آمیختـه بـه زنجبیـل بـه ایشـان دهنـد 
سـینه ها را شـفا دهـد. 

و دستبندهای سیمین زیورشان است و پروردگارم نوشیدنی طهورشان بنوشاَند.
که در بهشت می درخشد. بر اندامشان جامه هایی است از حریر سبز 

این است پاداش شما از خدا؛ و پویۀ شما درخور چنین سپاسی بوده است. ]مناقب آل ابی طالب: 

]428/3

و این شعرش را در همان زمینه:
کردند، خداوند ایشان را ستود. چون به نذرشان وفا 

کرد. گونۀ ویژه بهشت و حریر ارمغانشان  و به 

که آن جا نه آفتاب را بینند و نه سرما را.

کافور درآمیخته است. ]مناقب آل ابی طالب: 428/3[ از جاِم نوشیدنی ای نوشند که با 

ی را در همان موضوع: و نیز این سرودۀ و
که پویۀ آنان سپاس نهاده شده است. گر سورۀ هل  أتی را بخوانی، می بینی  ا

کودک یتیم و اسیر را غذا دادند، که بینوا و  آن گاه 

گفتند: »شما را به خاطر خدا غذا می دهیم و در پی پاداش و سپاس نیستیم.

که همواره پرهیزکردنی است.« پروردگارمان را بیم و تقوا می ورزیم از روزی سخت و ترشروی 

کردند. پس بدین سان، از شّر روزی ترشرو در امان ماندند و سرور و شادمانی را دیدار 

و به پاس صبرشان، پروردگاِر بندگان، در روز قیامت به آنان بهشت و حریر پاداش داد.

کـه  کـه خـود آن را بـه جوشـش درآورده و جـاری می سـازند، نوشـاْند  آنـان را از چشـمۀ سلسـبیل 

جامش همراه با آمیختۀ زنجبیل است.
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در آن، از نوشیدنی سر به ُمهِر مشک، می نوشند که آمیخته به کافور است.

آن جا جام های بلورین و سیمین به اندازه دهندشان.

کنده انـد. ]مناقـب آل  کـه گویـا از زیبایـی چـون گوهرهـای پرا پسـرکانی آن جام هـا را می گرداننـد 

]429/3 أبی طالـب: 

و این شعرش را در همان مضمون:
فضل ایشان در سورۀ هل أتی و دیگر سوره های قرآن به صراحت آمده است.

از ترس قیامت، فقیر و یتیم و اسیر رنجدیده را طعام می بخشند.
کـه بـرای خشـنودی خـدا، طعـام می بخشـیم؛ و نـه بـرای پـاداش  گوینـد:[ »جـز ایـن نیسـت  ]و 

گـذران.« دنیـای 
پـس خداونـد بـه پـاس صبرشـان، ایشـان را بهشـت جـاودان بخشـید بـا دخترانـی نیکـو دارای 

برجسـته. پسـتان های 

کـه بـه اسـتقبال قصیـدۀ مشـهور  از نمونه هـای شـعر ملـک صالـح، ایـن قصیـدۀ او اسـت 

دعبـل ُخزاعـی سـروده اسـت. قصیـدۀ دعبـل چنیـن آغـاز می گردد:
این مدارس آیات ]االهی[ است که از تالوت تهی گشته اند و منزلگاه وحی است که عرصه هایش 

کنان است.1 گیاه و سا ]ویران و[ خالی از آب و 

گونه آغاز می شود: و قصیدۀ ملک صالح این 
کـه گذشـته را آینـده محـو و نابود  ای سرزنشـگر! از سـرزنش مـن بـر سـر ایـن عشـق دسـت بـردار؛ 

می کنـد.
کنم. کارهای نیکو  گذشته بی تابی نیست، هرگاه در پی آن ها  گناهان  مرا از 

گزیده ام. کشیده و از غرق شدگان دریاهای شبهات دوری  کی دست  کار شبهه نا که از هر  هال 
از دنیـا روی گردانـده، بـه مهـرورزی بـه جماعتـی پرداختـم که به واسـطۀ آنان، خـدای رحمان 

از لغزش هایـم درمی گـذرد.

گوید: و در پایان آن 
هرچند در مدح ایشان حّق مطلب را ادا نکردم، با سخن دعبل ُخزاعی به مسابقه پرداختم:

1�  البّته این بیت سی  ام از قصیدۀ دعبل است؛ اّما از دیرباز به همین بیت مشهور شده است. )م.(
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کنـون از تـالوت تهـی گشـته؛ و خانـۀ وحـی بـه ویرانـه ای بدل  »مدرسـه های جایـگاه آیـات قـرآن ا
شده است.«1

نمونه هـای صنعـت  »از  اسـت:  آمـده   )]113/3[ البدیـع )ص312  أنـواع  فـی  الّربیـع  أنـوار  در 

ئـع اسـت آن  گـوش برنگذشـته، سـخن ملـک صالـح طال کـه لطیف تـر از آن، از پـردۀ  اسـتثناء 

کارگـزار  ی پیشـتر  کـه و ی بازگرداَنـد؛ چـرا  کـه امیـر ابن  ِسـنان را وادار نمـود تـا مالـی را بـه و گاه 

کنـون در حبـس بـه سـر می ُبـرد. ابن  ِسـنان بـه او نامـه ای نوشـت و  ی بـود و ا برخـی از امـوال و

کـرد. ملـک صالـح  ی موافـق بـود، یـاد  کـه بـا مذهـب و از عهـد قدیـِم خدمـت و نیـز تشـیعش 

گفـت:

ابن  ِسنان به من بهتان زد تا با بهانه کردن دین، مال خود را پاس دارد.

از رافضـی بـودن َبـراءت جویـم، مگـر در حـّق او ] کـه او را رّد و رفـض می کنـم[؛ و از ناصبی بودن 

]و دشـمنی ورزیـدن[ توبـه کنم، مگـر بر ضّد وی.

و آن مال 60000 دینار بود. ملک صالح 12000 دینار را بازگرفت و بقیه را به او وانهاد.«

کـه میان حکمران روم ]شـرقی[، قلیچ ارسـالن بن مسـعود،  ملـک صالـح در بـارۀ رقابتـی 

و نورالّدیـن محمـود بـن زنگـی درگرفتـه بود، به قلیچ ارسـالن چنین نوشـت:
کـه بایـد،  کـه رأی صـواب را بفهمـد و ایـن رأی مبهـم را چنـان  کسـی  کجاسـت  می گوییـم، اّمـا 

دریابد؟

کار دوراندیشانه تر توفیق نمی یابند. که به قیاس و تدبیر امور مشغولند، به  کسانی  همۀ 

کس حکومتش پایدار نماند و از تقدیر خدا جان سالم به در نبرد. هیچ 

کــه بــه ســان »صــاب« و  کــه دشــمنان در دهانشــان طعــم جنــگ شــما را چشــیدند  آیــا پــس از آن 

»علقــم«2 بــس تلــخ بــود،

کینه میانتان شعله ور است؟ که آتش  با یکدیگر به رقابت برخیزید، حال آن 

که تنها از خدا بترسد؟ آیا در میان زیردستانتان مسلمانی نیست؟ کسی نیست  آیا نزد شما 

ئـق 40 بیـت از ایـن قصیـده یـاد  کتـاب الّرائـق مـن أشـعار الخال 1�  أنـوار الّربیـع فـی أنـواع البدیـع )ص312 ]112/3[(. در 
شـده اسـت.

که شیره ای تلخ دارد و علقم همان حنظل است. )ن.(  2�  صاب، درختی است 
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گر ما و شما به یاری دین او پردازیم؛ کند؛ ا بیایید؛ شاید خدا دینتان را یاری 

کافـران رویـم؛ چنـان عزمی که بـا همانندش سـرزمین ها به تصّرف  و بـا عـزم و هّمـت بـه سـوی 

و تقسـیم درآیند.

ی نیـز ضمـن شـرح حـال فقیـه عمـارۀ یمنـی خواهـد آمد. من به بخشـی  پـاره ای از شـعر و

مهـم از شـعر او در مـدح و رثـای اهـل بیـت؟مهع؟ دسـت یافتم که از 1400 بیـت درمی گذرد. این 

گـرد آورده و  ئـق  کتابـش الّرائـق مـن َاشـعار الخال مـه سـید احمـد عّطـار، در 
ّ

اشـعار را سـرور مـا، عال

گرد آورده، افتاده باشد. ی در بارۀ اهل بیت؟مهع؟ از آن چه او  شاید اندکی از شعر و

گـردد؛  کتاب هـا و فرهنگ نامه هـا یافـت  ئـع ملـک صالـح در بسـیاری از  شـرح حـال طال

]157/7[(؛   103/11( اثیـر  ابـن  یـِخ  التار فـی  الکامـل  ]526/2[(؛   259/1( األعیـان  وفیـات  جملـه:  از 

کثیـر )243/12 ]303/12[(؛  الِخَطـط و اآلثـار َمْقریـزی )81/4 ]293/2[(؛ البدایـة و النهایـه تألیـف ابـن 

یـخ ابی الفـداء )40/3(؛ مـرآة الجنـان )310/3(؛ أنـوار الّربیـع فـی  روض المناظـر ابن شـحنه ]128/2[؛ تار

 177/4( هـب 
ّ

الذ شـذرات  )ص176(؛  ی  سـخاو األحبـاب  تحفــة  ]112/3[(؛  )ص312  البدیـع  أنـواع 

الفاطمـی  العصـر  خـواّص  ]مـج8/ج309/2[(  )ج2  َشـَعر  و  تشـیع  مـن  بذکـر  الّسـحر  نسـمة  ]296/6[(؛ 

یـخ مصـر  )ص234(؛ دائـرة المعـارف فریـد وجـدی )771/5(؛ األعـالم ِزِرکلـی )449/2 ]228/3[(؛ تار

یـدان )298/1 ]مـج307/9[(؛ شـهداء الفضیلـه )ص57(� الحدیـث تألیـف جرجـی ز

ملک عادل

ئـع ملّقـب بـه ملـک ناصـر و ملـک عـادل را پـس از  یـک بـن طال ملـک صالـح فرزنـدش رّز

کـه پـس از پـدِر شایسـته اش 16 مـاه و چنـد روز عهـده دار وزارت بـود.  خویـش بـر جـای نهـاد 

که به »شـاور«1 تعّرض ننماید و جایگاه او را ]در حکومت[ دگرگون  پدرش به او وصیت نمود 

ی بـر خویـش در امـان نخواهـد بـود. اّمـا اطرافیـان  نسـازد؛ زیـرا آن گاه، از سـرپیچی و شـورش و

کـه شـاور را عـزل نمایـد و دیگـری را بـه جـای او  ملـک عـادل در نظـرش نیـک جلـوه دادنـد 

1. شاور بن مجیرالّدین ابوشجاع َسْعدی، ملّقب به امیرالجیوش. بنگرید به: البدایة و الّنهایه: 308/12. )م.(
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گـذاَرد، او را بیـم  ی را در منصـب خویـش ]= فرماندهـی لشـکر[ باقـی  کـه و بگمـاَرد و از ایـن 
ی فرسـتاد و فرمـان عـزل او را داد. او نیـز سـپاهی بسـیار  دادنـد. پـس ملـک عـادل پیکـی نـزد و
گـرد آورد و بـا آنـان بـه سـوی قاهـره روان شـد و در روز یکشـنبه 22 محـّرم سـال 558 بـدان شـهر 
ی  گریختنـد. سـپس و از قاهـره  درآمـد.  ملـک عـادل و اطرافیانـش در شـب بیسـتم محـّرم 
گرفته شـد و شـاور بر سـرزمین مصر چیرگی  دسـتگیر و کشـته شـد و جایش در منصب وزارت 
ک  گروهـی دیگـر نیـز بـه خـا کـه در آن،  یافـت. ملـک عـادل در مـزار ملـک صالـح دفـن شـد 

سپرده شده اند.

ی را آورده و  فقیـه ُعمـاره )الّنکـت العصریـه فـی أخبـار الـوزراء المصریـه: ص53( شـرح حـال و

در همـان )ص66( گفتـه اسـت:

گروهـی از  کـه طـی بـن شـاور و ضرغـام و  »بـه نهان خانـۀ سـرای وزارت درون شـدم و دیـدم 

امیران همچون عّزالّزمان و مرتفع الّظهیر در آن جایند و َسـِر رّزیک بن صالح در تشـتی برابِر آنان 

قـرار دارد. همیـن کـه لحظـه ای نگاهـم بـه آن افتاد، آسـتین بر چهره  کشـیدم و به قهقرا بازگشـتم 

که سـر در برابرشـان نهاده شـده بود، باقی  گروه  و به چهرۀ آن سـر خیره نشـدم. _ هیچ یک از آن 

نماْنـد جـز آن کـه کشـته شـد و سـرش از پیکـرش جـدا گشـت. _ طـی بـه کسـی فرمـان داد که مرا 

بازگردانـد. گفتـم: ›بـه خـدا سـوگند! درون نشـوم، مگـر ایـن که آن سـر را از پیش چشـمانم پنهان 

کنیـد!‹ پـس آن تشـت را کنـار نهـاد. ضرغـام به مـن گفت: ›چرا بازگشـتی؟‹ گفتم: ›دیـروز وی 

یـک به  گـر رّز کـم دوران بـود کـه از نعمـت او هـر گونـه خواهیـم، بهـره می بردیـم.‹ وی گفـت: ›ا حا

امیرالجیـوش ]= شـاور[ یـا بـه مـا دسـت می یافـت، هیـچ یک از مـا را زنـده نمی نهاد!‹

کار صاحـب خویـش را از َدسـت ]= مسـند  کـه  گفتـم: ›خیـری نیسـت در آن منصبـی 

وزارت[ بـه تشـت می کشـاَند!‹ سـپس بیـرون شـدم و سـرودم:
که آن پیشانی را آغشته به خون بینم. گران است مرا  ای ابوشجاع! سخت 

کار بهره مندی از نعمت های او بود.« کار را نکردند مگر مردانی که دست هاشان پیشتر در  این 

کـه آن هـا را  ئـع شـعر بسـیار دارد  یـک بـن طال فقیـه عمـارۀ یمنـی در مـدح ملـک عـادل رّز
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در کتابـش الّنکـت العصریـه فـی أخبـار الـوزراء المصریـه و نیـز دیوانـش یـاد نمـوده اسـت. از جملـۀ 

آن هـا، قصیـده ای اسـت بـا ایـن آغاز:
با شکوه خویش هم جوار ستارگان قطبی شو و در واالیی از هر بلندباالیی درگذر!

و قصیدۀ دیگر با این مطلع:
در سیاهی شب جوانی، سپیدمویی ]آشکار گشت و[ لبخند زد و لباس زیبای پیر فرتوت شد.

و قصیدۀ سوم با این شروع:
گشت. گردن سپردند و سرنوشت با عّزت خویش نزد تو فروتن  توانمندان به اطاعت تو 

و قصیدۀ چهارم با این آغاز:
ح و درازایـش در مـدح تـو مختصـر اسـت؛ و سـروده های بلنـد در مـدح تـو  سـخن بـا همـۀ شـر

کوتاهنـد.

و قصیدۀ پنجم با این مطلع:
گردانید1، تیزی سرمستی اخالقشان در جان ها دوید.  چون جام آن چشمان شرابی را 

و قصیدۀ ششم با این سرآغاز:
که رفتار جودمندانه ات آن را تصدیق می کند. هر جایگاه بلندت را سـخنی توان پرداخت 

و قصیدۀ هفتم با این آغاز:
در مهابت و شکوه و رفتار و شیوه و خصلت، بر همۀ شاهان برتری داری.

و قصیدۀ هشتم با این شروع:
کـه در ایـن عرصـه ]چـون تـو[ بکوشـد، جز  کـه هـر چـه خواهـی، گویـی و کنـی؛ و آن را  تـو را رسـد 

خجلت نیسـت.

و قصیدۀ نهم با این مطلع:
گرامی آستاِن ارجمند! ک درخشان را در سایۀ این  زهازه این روز تابنا

1. در متن  »أراَد« آمده، ولی »ادار« درست است. )ن.(
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گردد: گونه آغاز  که بدین  و قصیدۀ دهم 

گر آن چشمان از سرمه زینت نبسته بود، ا

که تیراندازتر از قبیلۀ »ُثَعل« است، و آن مژگان 

گواراتر از طعم عسل است، و ]دندان هایی که[ آب دهانش چون تگرگ1 و 

گردند، _  که نوشندگان و سیراب شوندگان، به خنکایش تشنه و آرزومند  _ چندان 

که ِجّد مرا هزل دید. پس از آن قطع پیمان، به وی نمی پیوستم، آن گاه 

گراید. گوید، به وصلم  گر در دل خواهد ترکم  که ا او مخالفی است 

کج شود. که هرچه خواهد راست رود، باز  زیبارویی نازپرورده است 

ه  /  لینًا إذا ارتّجَ الکفْل یهتّزُ غصُن قّدِ

غّرٌ إذا جّمشته  /  أطرَق من فرِط الخجْل

رْیِعٌن مدّلٌل  /  ُغزّیٌل یأبی الغزْل
ُ
أ

سألُتُه في ُقبلٍة  /  من ثغِرِه فما فعْل

راضته  لي مشمولة  /  ترمي النشاط بالکسْل

حتی أتاني صاغرًا  /  یحدوه سکٌر و ثمْل

أمسی بغیر شکِرِه2  /  ذاك المصوُن یبتذْل

و بات بین عقِدِه  /  و بین قرطیه جدْل

کدُت أمحو َلَعَسًا  /  في شفتیِه بالقبْل و 
فدیُتُه من مبسٍم  /  ألثُمُه فال أمْل3

گویا انگشتان مجد االسالم بزرگوار است؛

که عطا و بخشش آن  همواره به امید و آرزو لبخند می زند. انگشتانی 

کـرده اسـت؛ حـال آنکـه مناسـب بـود دندان هـای معشـوق را بـه تگـرگ  1.  شـاعر بـا تسـامح، آب دهـان را بـه تگـرگ تشـبیه 

تشـبیه می کـرد. از ایـن رو، واژۀ »داندان هـا« در ترجمـه افـزوده شـد. )ن.(

2. گویا »ِبغیِر شکوٍة« درست است. )ن.(

3. به دلیل برخی محذورات، شایسته دیدیم به جای ترجمۀ این اشعار، اصل عربی را بیاوریم. )ن.(
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که آغازش چنین است: گفته  نیز در قصیده ای دیگر، او را مدح 
ای گـوش روزگاران! چـون سـخن گویـم، گـوش فـراده به درددل آن که سـینه ای مجروح دارد 

و بـه نالـۀ دردمند!

که بشنود و درنیابد. گوشی را  که خیری نیست  که می شنوی، دریاب؛  هر ندا را 

گوید: و در همان 
کـه حرمـت مـرا پـاس داشـتند و پـس از آن هـا سـبزۀ آن حرمـت خشـک و ریـزه گشـت و  شـاهانی 

گـوار آن را چریدنـد و دیگـر پـس از آن هـا، آن حرمـت پـاس داشـته نشـد.  رویدادهـای نا

گروهـی در بـارۀ  کـه  اّمـا خورشـیِد عطاشـان بـرای مهمانانشـان دگربـار بازگردانـده شـد؛ چنـان 

بزرگـی و فراخـی )= ُعلـی و توّسـع( بـه بازگردانـدن خورشـید بـاور دارنـد.

کـه در آلمـان چـاپ شـده،  ی )ص288(  گویـد: بیـت واپسـین در گزیـدۀ دیـوان و امینـی 

کـه بـا ِاعراب گـذاری حـروف آن  کـه آوردیـم؛ و ایـن تحریـف شـگفتی اسـت  گونـه اسـت  بدیـن 

انجـام پذیرفتـه و صحیـِح آن چنیـن اسـت:
گروهی در بارۀ علی و یوشع، به بازگرداندن خورشید باور دارند. که  چنان 

کار مهمانـان ناخوانـده بـر سـفرۀ ادبّیـات عـرب، و غفلـت آنـان  کم مایگـی  ایـن نشـانگر 

گفتیـم، راسـت و درسـت نگـردد. شـاعر در  کـه جـز طبـق آن چـه  از معنـای ایـن بیـت اسـت 

از  بـرای سـرورمان، علـی امیرالمؤمنیـن، و یوشـع؟امهع؟ پیـش  بـه حدیـث رّد الّشـمس  ایـن جـا 

کـه خوش گمانـی مـا به این  ی، اشـاره نمـوده اسـت. البّتـه ایـن نیک تریـِن دو احتمـال اسـت  و

گـر چـه بسـیار بعیـد اسـت؛ و احتمـال نزدیک تـر همـان  جماعـت، مـا را بـدان فرامی خواَنـد، ا

گاهیـد. و خداونـد داناتـر اسـت! کـه خـوْد بـدان آ اسـت 
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کی عاشق از سوز دل شفا یابد، وقتی معشوق بی رحم در هجران اصرار دارد؟
گیرد، دلش از آرام سرپیچد؛ دلی که در آتش اندوه شعله ور است. هرگاه خواهد آرام 
یاد روزگار جوانی و عشق پیشین، او را از آرامش و دل خوشی به فضیلت بازمی دارد. 

کـس از آن جـان بـه سـالمت َبـرد، دور اسـت از جنـون و  کـه هـر  تیـری از نـگاه بـه سـوی او افکنـد 
عشـق سـخت رنـج آور سـالم بمانـد. 

چون سوز عشْق درونش را به آتش کشد، آب جاری از دیدگانش آن را خاموش سازد.

او همچنان اسیر عشق است و دست غم، دلش را به وادی »غور« و »تهامه« فرو می افکند.

او عشـقش را از مالمتگـران بـا صبـوری می پوشـاَند؛ ولـی آن سـوز دلـش آن چـه را می پوشـاند، 

می سـازد. آشـکار 

جان بیمار را با آرزوها دلخوش می دارد. چه دردی که هم بیمار می کند و هم شفا می دهد!

روزگار از ما غفلت ورزید و چشم دشمنان از وصل ما در خواب ماند.

کـه  کـه پسـتانش را بـه خـود چسـباندم و چـه بسـیار دهان هایـی  چـه بسـیار یـار شاخسـارپیکر 

می بوسـیدم!

کـه از سـنگینی بـاِر باالتنـه اش  کمـری باریـک  کمـرش می کشـم؛  بازیگوشـانه دسـتم را بـر شـانه  و 

ِشـکوه داشـت.

کفی آب برگرفتم از آن لب و دندانی که چون مروارید و یاقوت به رشته کشیده بود.

پس چون پیری بر من چیره گشت و عارضم سپید شد و جوانی رخت بربست و قامتم خمیده شد،

و ریش سپیدم صورتم را پوشاند و سرم از موی سپید دستار بست،

و از وصل زیبارویان بازداشته شدم، گویی که پیری ام در نظر آنان جرم است؛
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آن گاه، از پشیمانی بر گذشتۀ خود گریستم، گویا َخنساء یا متّمم هستم.1
که  کردم و ویژه ساختم؛  ک خالص  مدح خویش را در حّق پیامبر و همتایش و آن خاندان تابنا

که به بزرگی و عظمت می شناسـید. آنان همانانند 
همان خاندان محّمد که تین و زیتون و شجرۀ طوبی هستند، برای کسانی که دریابند.
همانان که جّنت المأوایند و فردای قیامت حوض کوثرند و لوحند و سقف رفیع سترگ.

آنانند آل عمران و حّج و نساء و سبأ و ذاریات و مریم.
گر بدانی. آنانند آل یاسین و طه و هل أتی و نحل و انفال؛ ا

گرامی. کبرا و رکن و صفا و حّج و بیت عتیق  آنانند آیت 
فردا برای اهل درک، کشتی نجاتند. همان دستاویز استوارند که گسست ندارد.

آنـان در میـان مکیـان و میـان آفریـدگان، همـان »جنـب اهلل« هسـتند و در میـان مـردم همـان 
گـر بدانـی.  »عیـن اهلل«؛ ا

آنـان در میـان مـا، خانـدان پیامبـر و بزرگی هـا و بلندی هایـی هسـتند کـه هـر جا رونـد، مؤمنان به 
همـان جا روان شـوند.

آنانند غایت هدف و نهایت آرزو. از سخن روشن قرآن بپرس تا دربارۀ آنان خبرت دهد.
فردا برای درآیندگانشان ساقیانند، آن گاه که به حوض لبریز آب درآیند.

گـر ایشـان نبودنـد، خداونـد آفریدگانـش را خلق نمی کرد و حّوا و آدم برای زادن این نسـل هبوط  ا
نمی کردند.

کردنـد و دشمنشـان ناچـار ُمجـاب و خامـوش شـد و  کـه بـا نجرانیـان مباهلـه  آنـان اهـل عباینـد 
بازگشـت.

کنـون چـه کسـی با من  و جبرئیـل فخرورزانـه نـزد میکائیـل آمـد و گفـت: »مـن نیـز از آنـان شـدم. ا
کند؟« برابـری 

در جهانیان کیست همانند ایشان که سرور فرشتگان، جبرئیل، خدمتکارشان باشد؟
و چـه کسـی از مـردم در فضـل و نعمـت بـا آنـان برابـر اسـت؛ همانـان کـه قـرآن از ایشـان دریافـت و 

گرفته می شـود؟
پدرشان امیرالمؤمنین است و جّدشان ابوالقاسم، پیامبر هدایتگر با عظمت.

آنـان دیـن راسـت ]اسـالم[ و تقـوا را بنیـان نهادنـد و حکـم خدا را به پا داشـتند، چنـان که خداوند 

حکم می کرد.

یـه، بسـیار  کـه بـر دو بـرادرش، صغـر و معاو 1. مقصـود از خنسـاء بانـوی شـاعر، ُتماضـر بنـت عمـرو ریاحیـۀ  ُسـلمیه اسـت 
کـرد. )غ.( گریه هـای جانسـوز  کـه در سـوگ بـرادرش مالـک  گریسـت. دیگـری متّمـم بـن نویـره اسـت 
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دایـی ایشـان ابراهیـم )= فرزنـد رسـول خـدا( اسـت و مادرشـان فاطمه و عموشـان جعفـر طیار که 

در بهشـت نـاز و نعمـت بیند.

کمـر بسـتند. وای مـردم!  کـه پیاپـی بـه قتـل ایشـان  کسـانی  نـزد خداونـد َبـراءت می جویـم از 

کردنـد؟ چنیـن  چگونـه 

کـه آبـگاه سرشـار بـود. ایشـان را از جـام شـرنگ مـرگ  گـوارا بازداشـتند، حـال آن  آنـان را از آب 

نوشـاندند.

کـّرار از آن هـا  کـه دیـروز حیـدر  پـس از وفـات مصطفـی خاندانـش را تبـاه کردنـد، بـه انتقـام خونـی 

ریختـه بود.

و شورشی به شیوۀ جاهلیت بر او برانگیختند و در حقیقت هم میانشان مسلمان واقعی نبود.

ک افکندنـد، گویـا شـاخه های خشـک بـر زمیـن  آنـان را در صحـرای »غاضرّیـات« ]= کربـال[ بـر خـا

افتاده انـد.
وحشـیان صحـرا خـود را از ]بی حرمتـی بـه[ آنان دور می سـاختند و پرندگان بیابان پرهاشـان را بر 

آنـان می کشـیدند و بـر گـرد آنان بـال می زدند.
کشـتند و بـه اّدعـای دفـاع از دینشـان نیزه هـای خـود را بـه  بـا شمشـیرهای خودشـان ایشـان را 

خون آنان آغشتند.
کـه پیشـتر  کسـانی  روز عاشـورا بنـی امیـه بـر ضـّد سـبط پیامبـر اقـدام نکردنـد، مگـر بـه پیـروی از 

گذشـتند. بودنـد و 
]آن گذشـتگان[ کجـا تواننـد از خـون ایشـان خـود را برکنـار دارنـد، حـال آن کـه بـرای نبـرد بـا آنان 

زیـن  نهادنـد و لگام بسـتند؟
ــتم  ــه وی سـ ــد و بـ ــواره او را آزار  دادنـ ــا همـ ــت؛ اّمـ ــدر اسـ ــت از آِن حیـ ــه والیـ کـ ــتند  ــان می دانسـ آنـ

 کردنـــد.
کـه بـر دیگـران سـرور پیشـتاز بـود، بازپـس  بـر او سـتم راندنـد و ظالمانـه بـا وی رفتـار کردنـد و او را 

انداختند.
گهانی و بی اندیشـۀ پیشـین بوده؛ و عمر  خودشـان اّدعا داشـتند که این گزینش از آغاز، کاری نا

کند، او را بکشـید.1 که خواهد به این شـیوۀ بیعت تمّسـک  گفت: زین پس هر 

گزینۀ  کنندۀ  که ابن عوف در میانشـان تعیین  سـپس خالفت را به شـورایی شـش نفره وانهادند 

واقعـی آنان بود.

گفتۀ عمر: »کانت بیعة ابی بکر فلتًة یقی اهلُل شّرها؛ فمن عاد الی مثلها فاقتلوه.« )ن.( 1. اشاره دارد به این 
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ک بود. هدف اینان چیزی جز کشتن علی نبود؛ اّما خداوند پاسدار آن پا

وگرنه شیر با کفتار سنجیده نشود، و آفتاب نوربخش با ستارگان ]کم سو[.

گمراهـی  کسـی جـز او طبـع و سرشـتی دور از  کجـا هماننـد وی بودنـد؟ آیـا در میـان آنـان  شـگفتا! 

داشـت؟

اّما سرنوشت چنین پیش رفت که به گمراهه روند؛ و تقدیر خداوند بر حکمت استوار است.

ک افتادنـد؛ چنـان کـه از  بـه گمراهـی، از حکـم پروردگارشـان در بـارۀ علـی سـر پیچیدنـد و بـه هـال

ک گشـته بودنـد. پیـش، »عـاد« و »ُجرهـم«1 هـال

که از ایشـان پرسـد: »چرا به علی  چه عذری خواهند داشـت نزد مصطفی در روز قیامت، آن گاه 

خیانت و جفا روا داشتید؟«

چه عذری خواهند داشت وقتی به آنان فرماید: »پس از من با همتایم چه کردید؟

به شما سفارش کردم که فرمانش را بپذیرید. چرا از بیعتش برگشتید و پیمان شکستید؟

کتاب خدا را پشت سر افکندید و با آن مخالفت نمودید. بدا کاری که کردید!

عترتـم را جانشـین خویـش میـان شـما سـاختم تـا هدایـت شـوید. تـا چـه حـد، در ظلـم به ایشـان2 

کردید؟  ایسـتاده و نشسـته تـالش 

در برابر ایشـان سـپر را واژگون سـاختید ]و به جای دوسـتی، با ایشـان دشـمنی کردید[ و به ایشان 

سـتم راندید و احسـان نعمتم را کفران نمودید. 

همواره با کشتنشان به سرکشی در مورد ایشان پرداختید تا با آنان هر چه خواستید، کردید.

گویا ایشان از رومیان بودند که سپاهیانتان با صلیب هاشان رویارو گشتند و فاتح شدند!

اّمـا انتقـام خون هـای گذشـتگانتان را از فرزنـدان مـن گرفتیـد. رسـوایی و ننگتـان را همیـن بـس 

گسـتاخی ورزیدید! کـه چنیـن 

پدرتان مباد! ارث دختر مرا از او بازداشتید. پس چرا خودتان از پدرانتان ارث می برید؟

آِن  از  ارث وی  اّدعـای شـما،  بـه  آیـا  ارث نمی برنـد.‹  فرزندانـش  کـه  اسـت  گفتیـد: ›پیامبـری 

اسـت؟ بیگانـگان 

گشـــت و یحیـــی نیـــز میراث بـــِر زکریـــا. پـــس چـــرا فاطمـــه را از ارث محـــروم  ســـلیمان وارث داوود 

ـــد؟ نمودی

گشتند. )ن.(  ک  که قومی از عرب بائده و با عاد معاصر بودند و سپس هال 1. مقصود »ُجرهم ُاولی« است 

هم« آمده، ولی به نظر می رسد »فی ظلمهم« درست باشد و ترجمه بر همین اساس صورت گرفت. )ن.(
ّ
2. در متن »فی ظل
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کردید و نظر دادید،  گونه که حکم  گر سلیمان نبّوت را از داوود به ارث برده بود، همان  ا

باید همۀ نسل پیامبران و فرزندانشان نشان نبّوت گیرند.

گفتید که متعۀ حج و زنان حرام است. آیا این حکم از پروردگارتان است یا خود، برنهاده اید؟

کارانتان درمی گذرید و متعه  کنندگانتان را می کشید؟ از گناه زنا

مگر قرآن به شما حکم نکرده که اجرت متعه  شدگان را چنان که معین کرده اید، بپردازید؟ 

کرده یا شما آن را نسخ نموده اید؟ آیا خود قرآن این آیه در حالل شماری آن را نسخ 

هر پیامبری که پیشتر آمد، از وصّیش فرمان بردند و شما از وصِی من سر پیچیدید.

کار من گشته و فرمان من جز این است که امروزه فرمان می برید. کارتان در دین، مخالف 

گـر در صـدد  کـه پیامبـر بـدون وصیـت از میـان مـا رخـت بربسـت. آیـا وصیتتـان نکـردم1 ا گفتیـد 

اطاعـت و فرمانبـری از مـن بودیـد؟

حـال آن کـه بـه شـما گفتـم2: ›هـر کـه پیـش از مرگ وصیت نکند، بـه مرگ جاهلی مرده اسـت.‹ 

پـس شـما جهالـت ورزیدیـد ]که به من چنین نسـبت ناروایـی می دهید[.

کبـر و سـتم  کـه راهنماتـان بـه سـوی خـدا باشـد؛ اّمـا  گماشـتم  بـرای پـس از خـود، امامـی بـر شـما 

ورزیدیـد.
در پیش انداختن و ولی شمردنش بر شما، سخنانی گفتم که خود دیدید و شنیدید.

گفتم که جایگاه علی نزد من همانند هارون است نزد موسی. چرا از او روی گرداندید؟
مانند قوم ثمود که به سـبب آن چه با صالح نمودند، تیره بخت شـدند، شـما ]نیز[ شـقی شـدید. 

و هر انسـانی را آن چه ]از خوب و بد[ برای آخرتش پیش می فرسـتد، باقی می ماند.
بـه دنیـا روی آوردیـد؛ پـس عقل هاتـان راه را گم کرد. هال که هر کس فریفتۀ دنیا شـود، پشـیمان 

گشت.« خواهد 
لعنت خدا بر مردمی که در زشتکاری و جنایت در حّق علی، همدست و همراه گشتند!

ک، دیده  از روی عنـاد، حـّق ]امیـر مردمـان، بـه سـان[ پادشـاه زنبـوران3 را از او دور کردنـد؛ و آن پا

پوشـید و خشـم خود را نگاه داشـت.

روز غدیر محّمد به صراحت گفته بود: »ای مردم! بدانید؛

که درست تر به نظر می رسد. )ن.(  1.  در متن »أ لم ُیوِص« آمده، ولی در أعیان الشیعه: 278/2 »أ لم ُاوِص« درج شده 

که همین درست است. )ن.(  2.  در متن »و قد قال« آمده، ولی در أعیان الشیعه »و قد قلُت« درج شده 

که همان »امیر النحل«، یعنی »پادشاه  3.  در روایاتی از پیامبر اکرم؟ص؟ از امیرالمؤمنین؟ع؟ با عنوان »یعسوب« یاد شده 
کنایی از سـرور و بزرگ قوم اسـت. )ن.( زنبوران«، اسـت و این تعبیری 
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کنون برای رساندنش گویم:  وحی خداوند به من رسیده: رسالت مرا را ابالغ کن؛ و ا

ـــام شـــما  خ پوشـــم، او ام ـــان ر ـــه چـــون از میانت ک ـــد  کنی ـــی وصـــی مـــن اســـت؛ پـــس او را پیـــروی  عل

ـــود.« ـــد ب خواه

همـه گفتنـد: »او را بـه امامـت و حکومـت بـر خویـش پذیرفتیـم و او مـوالی مـا اسـت کـه حکمـش 

در میـان مـا نافذ اسـت.«

گراییدند. اّما فقط همان روز راه هدایت را یافتند و فردای آن روز، به بیراهه 

ـــم  ک ـــم او حا ـــز نگذاری ـــه هرگ ک ـــوگند  ـــه الت س ـــت: »ب گف ـــان  ـــود، یکی ش ـــات نم ـــی وف ـــون مصطف چ

گـــردد!« مـــا 

مردانـی کـه نـه سـابقه ای در فرمانروایـی و نه پیشـینه ای در اسـالم داشـتند، بـا او در کار حکومت 

به سـتیز برخاستند.

چنان به حکومت چسبیدند که گویا یکباره همۀ آن ها نامدار خالفت شدند!

یکـی حـدود خـدا را نابجـا جـاری کـرد و آن گاه کـه از او نظـر می خواسـتند، به آن چه نمی دانسـت 

فتوا داد.

کرد. کفر داند و فرمان وی را نقض  گفتار خویش  دیگری رأی آن یک را با 

گفتـه و عقیـده، ]برابـر بـا  گفتنـد: »اختـالف فقهـی مـردم، رحمـت اسـت.« پـس برپایـۀ ایـن  بعـد 

حکـم الهـی[ بـه حـالل و حـرام حکـم نمی کنـد.

کاملش کردند؟ کامل بود و آنان  آیا انسان را دو پروردگار است یا آن که دینشان ناقص و نا

آیا خداوند به شریعت پیامبرش خشنود نبود و اینان شریعتی استوارتر آوردند؟

آیا مصطفی در تبلیغ وحی پروردگارش کوتاهی کرد و آن را مبهم بیان نمود؟

کـه چـون پیامبـر مبعوثشـان درگذشـت، خـود بـه زبـان  کت بودنـد  یـا آنـان، خـود، پیامبرانـی سـا

آمدنـد؟

کردند؟ ع از هدایت لغزیده بود و آنان پس از پیامبر، این لغزش را اصالح  یا شر
آیا دین در زمان احمد کمال نیافت و آنان به کمال و استوار ساختنش پرداختند؟

مگر خداوند نفرمود: »امروز دینتان را کامل کردم و نعمت های خویش را بر شما تمام نمودم«؟
مگر نفرمود: »از خدا و رسولش فرمان برید تا رستگار شوید؛ و از اولو  االمر خود سرنپیچید«؟

کردند و حرام را حالل؟ پس چرا با فتوای خود، حالل را حرام 

بـه گمـان تـو، خـدا در آن چـه گفـت لغزید یا پیامبر هدایت ناروا سـخن گفـت و یا جبرئیل، پیامبر 

را به اشـتباه انداخت؟
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گفتنـد1: »آن چـه را خلیفـه  از روی نّیـت مخالفـت بـا رسـول خـدا، ]در دیـن[ بدعـت نهادنـد و 

شـوید! تسـلیم  و  بپذیریـد  می گویـد، 

گر سر باززنید، نیزه ها و شمشیرهای ما گوشت و پوستتان را خواهد درید.« و ا

و پیامبر وفات نکرد، مگر آن که خداوند دینش را کامل نمود؛ و کاری مبهم نمانده بود.

اّما کینه ها و دشمنی ها سر برآورد و با ستمگری آشکار، به سرکشی و جفا پرداختند.

گنگ را  کشـاندند و  کردند و فرادسـت را دور سـاختند. زبان آور را به سـکوت  فرودسـت را نزدیک 

گویـا نمودند.

هیچ دلیلی نداشت که علی را واپس اندازند، جز این که بر وی تعّدی کردند و ستم راندند.

چه بسیار کوشیدند تا آن چه احمد برپاداشته بود را ویران کنند؛ اّما دین خدا ویران نمی شود.

حاشا دینی که خدا ارکانش را با شمشیر علی استوار کرده، ویرانی به آن راه یابد!

در ستم راندن به خاندان محّمد همینشان بس که خداوند در سرای دیگر کیفرشان دهد.

گـر خالفـت ایـن دنیـای پسـت را از آن هـا غصـب کردند، آن پاداشـی که در روز حشـر برای ایشـان  ا

اسـت، پایدارتر و ماناتر اسـت.

کـه مصیبـِت در دیـن، بزرگ تـر از  آیـا هیـچ مصیبتـی در دنیـا بـر مـردم بـزرگ می نمایـد، مگـر ایـن 

آن باشـد؟

کـم گشـت و همـو بـر خالفـت دومیـن فـرد  ]بنابـر اّدعاشـان[ نخسـتین فـرد بـه اجمـاع بـر مـردم حا

کـه بایـد دینـش را بـه او ادا می نمـود.  کـرد، زیـرا  تصریـح 

گر اّدعایش درسـت بـود، چرا  همـو پیشـتر گفتـه بـود: »مـرا معـاف دارید؛ که بهترینتان نیسـتم.« ا

بـر خالفـت دیگری تصریـح کرد؟

کـه بـا مّدعـی  کـِی2 خشـن قـرار داد  پـس از مـرگ خویـش، از روی سـتمش خالفـت را خالفتـی صّها

خویش خشونت می ورزید و وی را آسیب می رساند. 

گـر دومـی، ]سـالم[ غـالم ُحَذیفـه را درک می کـرد ]و او را زنـده می یافـت[  وی - و نـه دیگـری را -  ا

ک مالیده شـود.  خلیفـه می سـاخت، هـر چنـد بینـی دیگـران به خـا

ـــا او نیـــز  کشـــیدند ت ـــر ســـر وصـــی پیامبـــر شمشـــیر  ـــه خالفـــت رســـید و ب ـــا شـــورا ب ســـومین فـــرد هـــم ب

ـــردن نهـــاد. گ

گویا »قالوا« درست باشد. )ن.(  1.  در متن »قال« آمده، ولی برابر با سیاق 

ک نام مادر عمر بن خّطاب است و شاعر، خالفت را بدو نسبت داده است. )ن.(  2.  صّها
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آیـا خالفـت بـه شـورا یـا اجمـاع و یـا نـص ]خلیفـۀ پیشـین بـر پسـین[ برقـرار می شـود؟ بیاییـد تـا در 

سـوگ اسـالم بگرییـم و بـر صـورت زنیـم.

خلیفـۀ حقیقـی بـه موجـب نـّص، از خالفـت دور گشـت؛ همـو که همـواره به تـالوت و ختم کتاب 

خدا مشـغول بود.

کار داناتر بود. گر وی بر مردم والیت می یافت، هدایتشان می کرد؛ که او به  ا

ک. او بود بزرگ دانایی که همانندش نبود؛ پهلوان سرآمد شیرمرد بی با

او بود که پیوسته در بدر و احد و خیبر، سپاهیان شرک را در هم می کوبید.

کـراه فرمـان  بـا شمشـیرش پیاپـی هجـوم می بـرد و بـر سرشـان شمشـیر فـرود مـی آورد تـا از روی ا

بردنـد و اسـالم آوردنـد.

از روی دینداری به اسالم نگرویدند، بلکه نفاق ورزیدند تا شمشیر از سرشان برداشته شود.
گفتند علی در حکم خویش ستم می راَند تا شکایت ها و دادخواهی ها بر ضّد او فراوان شود.

نیـز گفتنـد کـه وی خـون مسـلمانان را ریختـه و در میـان کسـانی کـه او کشـته، هـم بی گنـاه بوده 
گناهکار. و هـم 

ـــه  ـــی چگون ـــِر مصطف ـــی پیامب ـــد. وص کرده ای ـــم  گ ـــت را  ـــه راه درس ک ـــد!  ـــد نروی ـــم: »تن گوی ـــان  ـــه آن ب
کنـــد؟« ســـتم 

ـــرد،  ک ـــه ســـبب علـــی هدایـــت  کـــه مـــا را ب ـــه خدایـــی  ـــا او خـــون مســـلمانان را ریخـــت؟! ســـوگند ب آی
ـــان مســـلمان نبـــود. در میـــان آن

و لیکن او از پیمان شکنان و سرکشان انتقام ستاند.
مگر محّمد نفرمود: »سـرآمد شـما در قضاوت، علی اسـت«؟ این روایت را حدیث شناسـان سـرآمد، 

کرده اند. نقـل 
که او را شایسـتۀ قضاوت شـمرده،  گر وی به اّدعای شـما در قضاوتش سـتم رانده، پیامبر  پس ا

بی تردید سـتمگرتر است!
کاش دیروز من حضور داشتم و در قتل آنان، با وی همراهی می کردم.

]و دادخواهـی  بـه مالقـات خـدا می رفتـم   _ آنـان  بـه جـای   _ بـه خونشـان  آغشـته  بـا دسـتی  و 
می شـود. پشـیمان  خـدا  پیشـگاه  در  کسـی  چـه  کـه  شـود  معلـوم  تـا  می کـردم[ 

کیسـت هماننـد علـی در هـر رویـداد سـخت، آن گاه کـه دو طرف نبـرد رویاروی هم ایسـتند و غبار 
گیرد؟ همـه جـا را فرا

کیست که در دانش همپای او باشد؛ همو که همواره می گفت: »از حالل و حرام، از من بپرسید!
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کـه از مصطفـی میـراث بـرده ام و هنـوز بـه آن دهـان  کـه در سـینه ام علمـی اسـت  از مـن بپرسـید؛ 

نگشـوده ام.

گاه تر از راه های زمینم. در بارۀ راه های آسمان ها از من بپرسید؛ که به آن ها آ

کنار زند، بر یقین و دانش من افزوده نخواهد شد.« گر خدا پرده ها را  ا

بسا نشانه و فضیلت و کرامت که او را است و پوشیدنی1 و کتمان کردنی نیست.

کارنامـــۀ مـــن بـــه دوســـتی او، ختـــم  کار خیـــری ختـــم شـــود،  کارنامـــه اش بـــه  کـــه هنـــگام مـــرگ  هـــر 

به خیر گردد.

ـــق  ـــردم در اف ـــت م ـــتارگان هدای ـــه س ک ـــوگند  ـــد س ـــدان محّم ـــتانان از خان ـــه آن بلندآس ـــروردگارا! ب پ

تیره انـــد؛

و به مهدی قائم از این خاندان و پدران رهنماشان _ و حق، پناهگاه خوبی است _ ،

با رحمت خویش بر عودی احسان فرما؛ که چون از تو رحمت طلبند، عفو و رحمت می باری.

خ در معاد شعله کشد. گناهان او درگذر، آن گاه که آتش دوز با عفوی نیکو از 

کرام ورزی. که تو نعمت بخش و ا گذار؛  از سوی خود با مهر و رأفت بر وی مّنت 

گناه من بزرگ تر است. گر گناهی بزرگ مرتکب شده ام، عفو و غفران تو از  ا

گـر بـا توصیـف زیبارویـان و تغـّزل چکامه ام را آغاز کرده ام، با مـدح این خاندان برگزیدۀ نورانی  و ا

پایان داده ام.

کـــه 57 بیـــت دارد، از حدیـــث غدیـــر یـــاد می کنـــد و آن را  ی در قصیـــده ای دیگـــر  نیـــز و

ـــه  ک ـــر اعظـــم؟ص؟ می شـــمارد  ـــس از پیامب ـــح در امامـــت و جانشـــینی امیرالمؤمنیـــن؟ع؟ پ صری

چنیـــن آغـــاز می شـــود:

در پیشگاه نجف و عرصۀ علقمه، گناهان زشتکاران محو می گردد.

دو قبـر در آن سـرزمین اسـت؛ یکـی از آِن وصـی و دیگـری از آِن حسـین. پـس بـه سـوی آن، روی 

کـن و سـالم ده!

این یک در طّف تشنه لب کشته شد و پدرش در کوفه به خون خود آغشته گشت.

چون فراخوان حّج را در مکه طنین اندازند، مسلمان تقواپیشه به سوی آن دو روی کند.

گرامی! پس قصد آن دو کن و بگو: »سالم بر شما و همۀ امامان و پیامبر 

گویا »تغّم« درست است. )ن.(  1.  در متن »تعّم« آمده، ولی 
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شما فرزندان طه و قاف و ضحی و سورۀ فرقان و کتاب استوار خدایید.

و نیز فرزندان مکه و منا و صفا و رکن و بیت عتیق و زمزم.

خ رست. شما بهترین انسان ها از نسل آدمید. با شما می توان از دوز

گسستنی هستید. شما چراغی در تاریکی برای هدایت خواهان؛ و دستاویز استوار نا

دوستارتان روی به سوی شما کند و شما در هر رویداِد درْدانگیز یاور اویید.

خ شعله گیرد، دوستارتان به مهر شما نجات یابد. فردای حشر که برای سرکشان آتش دوز

در جهانیان کیست همانند شما که علم کتاب و دانش نادانسته ها نزد شما است؟

جبرئیل خدمتگزار شما و جّدتان بوده و جز شما هیچ کس دیگر را خدمت نکرده است.

ای فرزندان رسول خدا! پدرتان از درخت سایه گستر نبّوت برآمد.

گـر به  احمـد تنهـا او را از میـان همـگان بـه بـرادری خویـش برگزیـد و فرمانروایـی را ویـژۀ او نمـود؛ ا

وی سـتم نمی کردنـد.

کرد که خالفت و والیت پس از وی، با علی است. روز غدیر به رغم سرزنشگران تصریح 

کـرد و خـدا را چنیـن خوانـد: ›ای پـروردگار مـن!  سـپس آن پیامبـر هدایتگـر، در حـّق وی دعـا 

گواه باش و بدان!‹ کردم.  رسالتم را ابالغ 

گیرند. اّما چون پیامبر وفات نمود، همچون مگسانی شدند که گرد غذا را فرا

مردانی که زبان هاشان اسالم آورده و دل هاشان در کفر مانده بود، پیمان او را شکستند.

تشـنه کامان  میـان  کـه  اسـت  جامـی  گویـا  کردنـد؛  دسـت  بـه  دسـت  خـود  میـان  را  خالفـت  و 

می چرخـد.«

شاعر

ربیـب ابوالمعالـی سـالم بـن علـی بـن سـلمان بن علی، معـروف به ابن عـودی _ عودی1 _ 

کـه از فـرات شـاخه می گیـرد  تغلبـی نیلـی، منسـوب بـه شـهر نیـل اسـت در کنـار رودخانـۀ نیـل 

ی در نیـل، بـه سـال 478 بـوده اسـت. و بـه سـوی جنـوب شـرقی امتـداد می یابـد. والدت و

گسـترده تر از مقالـۀ پژوهشـگر ژرف کاو، دکتـر مصطفـی  ی، سـخنی  در بـارۀ شـرح حـال و

کـه در نجـف منتشـر  ک الغـری )سـال هفتـم، شـمارۀ 22 و 23(  ـۀ تابنـا
ّ
جـواد بغـدادی، در مجل

که در شعر خود وی آمده است. 1.  چنان 
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کامـل آن چنیـن اسـت: کـه متـن  می شـود، نیافتـم 

گزارش هـا از زندگی شـان  کـه شعرشـان شـهرت یافتـه، اّمـا  »ابوالمعالـی از شـاعرانی بـود 

اّمـا[ حقیقـت  دیـده می شـود،  ]نـورش  کـه  بـود  از سـتارگان ادب  او سـتاره ای  اسـت.  انـدک 

ی در زمانی به سـر می ُبرد که عمادالّدین  جلـوه گاه نـورش یـا اوصافـش مجهول مانده اسـت. و

گفتـه اسـت: ›جوانـی  ی  گـرد مـی آوْرد و همـو در وصـف و اصفهانـی سرگذشـت شـاعران را 

که آتش تیزهوشـی اش شـعله ور اسـت و در شـعر خویش، شـراب ناب را به آب زالل در  اسـت 

ی خوانـده  بـر و را شـعرش  کـه  هـر  و  یختـه  فرور بـارش فصاحـت  از دهانـش،  و  آمیختـه  هـم 

گفتـه شـد  می شـود، از شـراِب آسـودگی می نوشـاند. بـه سـال 550 بـه واسـط درآمـدم و بـه مـن 

بـرای خـادم خلیفـه،  تـا  برخاسـت  روزی  اسـت.  آمـده  بـدان شـهر  بـرای صله خواهـی  او  کـه 

ی بـه شـعرخوانی پرداخـت. او نشسـت و  کسـی دیگـر پیـش از و فاتـن1، شـعری بخواَنـد؛ اّمـا 

ی بازنگشـت و عطایـش را بـه لقایـش بخشـید و عـزم بازگشـت بـه وطنـش، نیـل، را  دیگـر نـزد و

ی را در همامیه دیدار نمودم.‹ نمود. سپس در سال 554 و

ی جوانی اسـتثنایی از جوانان آن روزگار بوده اسـت.  سـخن عماد اشـاره به آن دارد که و

کـه ابن عـودی بـا آن که شـعر خویش را نگاشـته بوده تـا برخواَند و صله  گـزارش برمی آیـد  از ایـن 

گیرد، از طبعی سـرباززننده از خواری بهره داشـته و شـعر خود را ارزشـمند می شـمرده؛ و شـاعر 

کج مداری روزگار نصیب نَبَرد. کامی و  بلندطبع صله خواه، از طبع بلندش جز نا

علـوی  حمـزۀ  بـن  علـی  بـن  محّمـد  ابویْعلـٰی  قطب الّدیـن  کـه  چنـان  ی،  و شـعر  نمونـۀ 

میانسـال: زنـی  در بـارۀ  تغّزل آمیـز  اسـت  شـعری  آورده،  اقساسـی 
کـه در نیمـۀ  قلبـم تنهـا اّم فضـل را می خواهـد، هرچنـد او و همسـاالنش از جملـۀ  کسـانی هسـتند 

دوم عمـر بـه سـر می برنـد.

میان سـالی اش بـر مالحـت او افـزوده؛ هرچنـد سـعایت کننـدگان چیـز دیگـر گوینـد و وعده های او 

نیـز بد اسـت.

کـه در آن هنـگام، ]از سـوی خلیفـه[ مسـؤول ادارۀ  »واسـط«  1.  شـمس الّدین ابوالفضائـل، از بـزرگاِن زیردسـتان بنی عّبـاس 
بوده اسـت.
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کـه شـعلۀ سـوزش  ک  کـرده، در دلـم ]از عشـق او[ آتشـی اسـت سـوزنا هرچنـد روزگار او را فرسـوده 

خاموشـی نـدارد.

هرچه روزگار بر وی گذشته، بر کمالش افزوده؛ چنان که وصف کنندگان از وصف او درمانند.

با زلف سیاه و چشمان خویش اسیرم کرد؛ چشمانی که اسیرانش را رهایی نیست.
و لبانی که دندان هایش همچون دانه های تگرگ است که مکیدنش تشنگی را درمان کند.1

آن گاه کـه پـس از دیرگاهـی هجـران، بـا هـم دیدار کردیم و نگاهش دزدانه2 به سـوی من همراه 

با سـالم روی نمود،

بازمانده ای از زیبایی را در او دیدم. پس سرمستی عشق دوباره به سراغم آمد.

کرده است: ی را یاد  قاضی عبدالمنعم بن مقبل واسطی این شعر و
مرا در عشق به پیچ و تاب افکندند. چشمانم را به بی خوابی دچار کردند و خود خوابیدند.

مرا آماج مالمت کردند تا در مهر ایشان سرزنش و نکوهش شوم.

گـر در تقسـیم عشـق میـان مـا انصـاف را رعایـت می نمودنـد، سرگشـته می شـدند، چنـان کـه من  ا

سرگشته و عاشق گشته ام.

اّما چون عشق بر ما بارید، من کریمانه مهر را پاس داشتم و آنان به مالمتم پرداختند.

چون آوای کوچ سردادند و برای جدایی، از »ابرقین« خیمه برچیدند،

که قلبم در سوز و شعله بود. به تأّمل در آنان خیره شدم، حال آن 

سپس با عشقی جانگداز که در دل پنهان داشتم و سینه ام را جریحه دار کرده بود، بازگشتم.

گویا تیر بر الیه های قلبم نشسته است! گاه که وجد و شوق مرا در تب و تاب افکند،  آن 

کسـی چـون مـرا سـرزنش از عشـق  کـه  کـن؛  کوتـاه  گفتـم: »سـخن  چـه بسـیار مالمتگـر عشـق را 

بازنـدارد.

که همیشـه همراه من بوده اسـت؛ از آن  که پیر شـده ام، از عشـق دسـت بردارم، حال آن  کنون  ا

کـودک بودم«3؟ زمـان که 

چون از ریگزار »عنیزه« عبور کردیم و قمری بر باالی شاخساران ناله سرداد،

1.  در نسـخۀ قاضـی القضـاة شـافعیان مصـر، عبدالعزیـز بـن جماعـه، آمـده اسـت: »تسـقی الصـدار سـفاتها«. اّما هـم این و 
هم عبارت »تشـفی الصدار شـفاتها« نادرسـت اسـت و درسـتش چنین اسـت: »تشـفی الصدی رشـفاتها.« 

گرفت. )غ.( 2.  در متن »قد حاَن« درج شده، ولی »قد خاَن« درست است و ترجمه بر همین اساس صورت 

که از سیاق برمی آید مقصود از »هو« خود شاعر است. )ن.(  3.  در متن »و هو غالم« آمده 
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از اشتیاق برآشوبیدم و به همراهم گفتم: »هال که نالۀ قمری، آوای مرگ است.

]ای دل![ یـا بـرای جدایـی مهیـا شـو و یـا از عشـق دسـت بشـوی؛ کـه امـروز تـو را حّتـی یـک دیـدار 

کوتـاه نیـز بـا لیلـی نخواهـد بود.«

چگونـه می تـوان از بخیـل انتظـار عطـا ]ی وصـل[ داشـت؟ ثریـا را طلـب می کنـی، اّمـا او طلـب 

کردنـی نیسـت.

مفهفهـُة األعـــطاِف أّمـــا جبیُنهـــا  /  فصبــٌح وأّمـــــا فـــرُعهــــا فــــظالُم

فیا لیت لي منها بلوغٌا إلی المنی  /  حالاًل فإن لم ُیقَض لي فحـــراُم

و  مأنـوس  شـاعراْن  میـان  نهـاده،  خویـش  قصیـدۀ  در  ابن عـودی  کـه  مضمون هـا  ایـن 

ی عربی ناب اسـت و بر َتِن آن مضامین جامه ای بلند  شناخته شـده اسـت؛ اّما بافت شـعر و

کـرد. صفـدی ]الوافی  کـه بافتـۀ لطیـف و نیکـوی پرنیـان نیـز چنیـن کاری را نتوانـد  می پوشـاَند 

بالوفیـات 87/15[ بیت هایـی از ایـن قصیـده و دیگـر نمونه های شـعر ابن عـودی را آورده و آن را 

کین توزانه نمی یابیم؛ زیرا انصافًا شـعر ابن عودی  ی را  متوّسـط خوانده اسـت. ما این داوری و

جایـگاه  واژگان،  همسـازکردن  و  خوش بافتـی  در  اّمـا  اسـت؛  متوّسـط  مضامیـن،  لحـاظ  از 

زبانـش  زیـرا  کالم می نگـرد؛  بافـت  و  بـه سـاخت  از مضمـون  پیـش  دارد. عـرب  را  نخسـت 

را  کـه شـعر بی معنـا  بـدان معنـا نیسـت  ایـن  البّتـه  و زنـگ و طنیـن اسـت.  آمیختـۀ آهنـگ 

کـه شـعر از مضمون هـای درسـتی  می پذیـرد؛ بلکـه شـرِط درسـتی سـاخت و بافـت آن اسـت 

_ هر چه خواهد، باشد _ برخوردار باشد.

ابن عـودی در زمینـۀ شـعر شـیعی سـخن پرداخته؛ همان که سـید ِحْمیـری و ابن  َحّماد و 

عونـی و ناشـئ اصغـر و ابن علویـۀ اصفهانـی1 و َوّراق قّمـی در آن زمینـه بسـیار شـعر سـروده اند. 

گوش هـا شـعر شـیعی  کـه  چـون ابن شهرآشـوب در میانـۀ سـدۀ ششـم بـه عـراق درآمـد، دیـد 

کتـاب خـود،  پـس در  و شـعرخوانان هدیـه می خواهنـد؛  از دهـان سرایشـگران  را  ابن عـودی 

مناقب آل أبی طالب ]311/1-330؛ 47/2؛ 423/3-450 و 360/4[، بخشـی از شـعر او و بسـیاری 

گذشـت؛ و همگـی از شـاعران غدیـر  کتـاب  دهـای دوم و سـوم و چهـارم از همیـن 
ّ
1.  شـرح حـال ایـن پنـج شـاعر در مجل

هسـتند.
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کـه ابن شهرآشـوب عـراق را بـه سـوی  شـاعران دیگـر در زمینـۀ مذهـب شـیعه را آوْرد. پـس از آن 

گفـت، آشـوب های مذهبـی در بغـداد درگرفـت و حنبلیـان بـه عـادت خویـش، بـر  شـام تـرک 

دشـمنان مذهبـی خـود یـورش آوردند و کتاب های ایشـان، از جمله دیوان های شاعرانشـان، 

را بـه آتـش کشـیدند و سـتمی بـس زشـت و دهشـت بار بدانـان روا داشـتند. بدیـن گونـه، همـۀ 

آن میـراث ادبـی، نافربـه و فربهـش، تبـاه و طعمـۀ آتـش شـد. به نظـر می آید که همین دسـت از 

نظـم در شـعر ابن عـودی سـبب شـده تـا محّب الّدیـن محّمـد، معـروف بـه ابن نّجـار بغـدادی، 

کننـدۀ صحابـه بـوده اسـت. ی رافضـی ای پلیـد و هجـو  کـه و در شـرح حـال او بگویـد 

ی در زمان اقامتش در واسط، چنین است: نمونۀ شعر و
دغدغه های اندوه جدایی و فراق، مرا هر شبانگاه در واسط بیدار نگاه می دارد.

امان از عشق! آیا کسی هست به این شیدا رحم کند که جام لبریز فراق را پیاپی سر می کشد؟
یـاران مـن! آیـا امیـد بازآمـدن آن وصـِل از دسـت رفتـه هسـت و پـس از ایـن دوری بعـد از جدایـی، 

دیـدار خواهد رسـید؟
هرچند وانمود کنم که از عشقتان وانشسته ام، سوز عشقم به شما همچنان باقی است.

هان ای قمریان بر رودخانۀ سالم! خداتان به سالمت دارد و از جدایی دور سازد!

بیایید تا هریک بر سوز دل خود ناله سر کنیم؛ که ما را تاِب پوشاندن این سوز نیست.

سوز عشق من سوای سوز عشق تو است. اشک من ریزان است و اشک تو، خشک.

گمان نداشتم که پس از آن روزگار وصل که داشتیم، دچار فراق خواهم شد.

تو آتش سینه ام را برافروختی و برای همنوایی  با من، عشق نهفته ات را آشکار کردی.

با ناله ات مرا شبانگاه از خواب بازداشتی؛ گویا ساقی از جام جدایی به تو نوشانده است.

پـس گمـان مبـر کـه مـن از عشـق دل برکنـم. چگونـه چنیـن کنـم پـس از ایـن کـه بـا تـو همنوایی 

کرده ام؟

اّما سوز دلم را نهان می دارم تا سخن چینان نبینند که چه می کشم.

شـریف قطب الّدیـن ابویْعلـٰی محّمـد بن علی بـن حمزه گوید: ›ربیب ابوالمعالی سـالم 

بـن عـودی در آغـاز ماه صفر سـال 550 در سـرای من، برایـم چنین خواْند:
نه برای هجران و نه از روی جفا، برایت نامه نفرستادم.
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دلیلش فقط این بود که زمانه کارهایی برای آدمی پیش می آورد که او را از هر دوست صفاکیشی 

غافل می سازد.

روزگار بر این شیوه ها گذشته و راستی که روزگار انصافش اندک است.‹

گرانقدر، مضمون خویش را از دل حقیقت زندگی برگرفته است. این ابیات حکیمانۀ 

گویـد: ›ابوالمعالی سـالم بن  حسـن بـن هبـة اهلل تغلبـی، معـروف به ابن مصری دمشـقی، 

علـی عـودی ایـن شـعر را از آِن خـود، برایم خواند:
گذار و از هر که در وصل دنیا کوشا بینی، جدایی گزین! دنیا را برای بخیالن وا

به روزگار اعتماد مورز و بدان که زمانه انسان های جلیل و بزرگوار را باقی نمی گذارد.

چه بسیار آدمیان که دنیا آنان را فریفت و چه بسیار کسان که دنیا آنان را نابود ساخت1!

و این زندگانی دنیا _ هر چند به درازا کشد _ انسان ها را بهره مند نسازد مگر اندکی.

که عزیز در آن خوار شود! وای فرزند آدم را از جایگاهی در فردای قیامت 

و نیز این شعر خودش را برایم خواْند:
گذار! برادر جان! خواهی مرد. پس بهانه جویی برای ادامه دادن گمراهی را وا

به زندگی اعتماد مکن؛ که عّزت تو پایان خواهد یافت

کوچ نزدیک است. از آنان مباش که بی توشه پای در راه نهند!

ای آن که غافلی، حال آن که مرگ، سال های عمرت را بی  آتشزنه می سوزاند.

گیاه به کمال  رسد، درو می شود. گزیر روزی که  نا

و همو این شعر خویش را برایم خواْند:
عطا و جود عادت تو است. پس از تو آن را نمی طلبم؛ بلکه فقط یادآوری کردم.

ابر نیز چون از بارش خودداری کند، با دعا بخوانندش؛ پس ببارد.

و نیز این شعرش را:
کرد. سرورم! به وصل باز آی؛ که بیماری ]عشق[ مرا نزار 

که از تو چاره ندارد، مدارا ورز! به عاشقی 

که همین درست است. )ن.(  1.  در چاپ مرکز الغدیر »اقنت« آمده، ولی در چاپ نجف و اسالمیه »افنت« درج شده 
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کاری نیک انجام دهی، منم آن جویای وصل. گر خواهی که با وصل،  ا

گر خواهی با هجرانت مرگم را نزدیک سازی، ببین که نزدیک شده است. یا ا

همچنین این سروده را:
ای سرزنشـگراِن عاشـق رنجـوری کـه دوسـتتان دارد؛ او را هـم بـه مالمـت در عشـق و هـم به رنج 

مبتال نسازید!

گرداند،  پس ما را تا مرگ از شما بی نیازی نیست.‹ گر بی نیازی شما را از من روی  ا

این سروده نیز از اشعار او است:
گویند: »کاش قلبت را مداوا کنی تا با تسّلی اش از عشق »لیلی و »ُجْمل« دست بدارد!«

ک و چشمان درشت، با تعویذ و افسون بهبود یابد! زیده شدۀ با دندان های تابنا
َ

گ هیهات که 

کـه در سـال 478 زاده شـده و عمادالّدین  مـن بـه سـال وفـات او دسـت نیافتـم؛ اّمـا این 

اصفهانـی او را بـه سـال 554 در همامیـه، نزدیـک واسـط، دیده، جایی بـرای دامن زدن به این 

یسـته باشـد. بلکه گمان ندارم  ی پس از سـال 554 چندان دیر ز کـه و گمـان باقـی نمی گـذاَرد 

یسـته؛ و ایـن از عمرهـای  عمـرش از سـال 558 برگذشـته باشـد و بدیـن سـان، هشـتاد سـال ز

کمیاب در این سـرزمین اسـت.«



49. قاضی جلیس

49. قاضی جلیس )د. 561(

)1(
کـه مـرا وداع  گوشـش رسـاند و آن گاه  ندادهنـده ای نزدیـک بـودن جدایـی را بـه او نـدا داد و بـه 

گفت، دردش را در جسم من نهاد و رفت. 

در قلبم برای صبر جایی باقی ننهاد، آن گاه که با اختیار فراق و جدایی، شتابان در راه شد.

خ نمایـد، اشـک خویـش را  چـون شـب تاریـک شـود، از غـم دیوانـه شـوم و چـون صبحگاهـان ر

افشـا نمایم.

پیشتر چنین به اختیار عشق درنمی آمدم و گاه با نرمی و فریب از آن سر می پیچیدم.

گوید: که  تا آن 
کننـده بـه عشـق و جوانـی را نشـنیده گرفتـم و نـدای دعوتگـر بـه خانـدان احمـد را  نـدای دعـوت 

چـون بانـگ زد، لّبیـک گفتـم.

فکر کم سوی خویش را در پرتو دانش آنان نهادم و به راه روشن حق رسیدم.

گشـتم؛  کننـد! دوسـتار ایشـان  بـه آنـان پیونـد خـوردم؛ بدخواهـان هـر چـه خواهنـد، سـرزنش 

مخالفـان هـر چـه خواهنـد، عیـب نماینـد!

کردم. کار، خودداری  با دل و جان به مدح آنان شتافتم و از روی پرهیزگاری، از ترِک این 

ایشانند روزه داران و نمازگزاران برای پروردگار خویش که از او با خشیت و خشوع بیم می برند.

آنانند که شب تیره را به تهّجد سپری می سازند و با سجده و رکوع آبادش می کنند.

کان و خوبان و نیکوترین  در میان جهانیان که دیدارشان دلپذیر و شنیدن سخنانشان  آنانند پا

شوق انگیز است.

)511(
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عمل همگان به واسطۀ آنان پذیرفته گردد و طاعت بندگان به لطف ایشان اوج گیرد.

با نام ایشان، مردمان سیراب می گردند، ابرها می بارند، و بسا غم ها که برچیده می شوند.

کـه بـرای خـدا می گوینـد و عمـل می کننـد؛ و پرهیزگارانـه علـم خویـش را بـا رفتـار همـراه  آناننـد 

می سـازند.

پدرشـان وصـی مصطفـی اسـت کـه دانـش او را در خـود جـای داد و آن چـه را کـه نـزد مصطفـی به 

ودیعـت نهـاده شـده  بـود، نـزد آن وصی ودیعـه نهاد.

کرد تا در هم شکسته نشود. کرد و رکن دین را تقویت  ع را راست  کجی های ستون شر

تنهـا کسـی بـود کـه جـان گرانبهایـش را فـدای پیامبر کرد و از این که با دشـمنان او رویارو شـده و 

بی تاب و توان شود، بیم نداشت.

پیامبر او را آشکارا موالی مسلمانان خواند تا در هر فضل، پس از او درآید و همتای وی گردد.

که بود آن که غم را از چهرۀ احمد زدود، آن روز که نزدیک بود بند از بند همگنانش بگسلد؟

کند و سرزمین مشرکان را به لرزه درآورد؟ و روز خیبر دروازۀ آن  قلعه را از جای 

و روز بدر چه کسی آن پیکرهای خونین و سرهای بریده را در چاه آن جا دفن نمود1؟

کـه  فضلـی  همـان  برانگیخـت؛  کین تـوزی  بـه  را  آنـان  وی  فضیلت منـدی  کـه  حسـودان  بسـا 

کـرد! نتواننـد  اّدعایـش  دیگـران 

گرفتند2 و در روز َجَمل همان خیانت را پی گرفتند. روز غدیر، خیانت در حّق وی را در نّیت 

کار مالمت  قرآن در دفاع از او به جنگ اینان برخاسـت؛ اّما بازننشسـتند. اسـالم ایشـان را در این 

کـرد؛ اّما به گوش نسـپردند.

کردند،  کنند، درخشید؛ و چون عزم فرونشاندن نورش را  هرگاه خواستند افتخارات او را پنهان 

پرتو افکند.

را بپوشـاند، آن عطـر خـوش آشـنایش همـه جـا  کـه پوشـنده ای بخواهـد بـوی مشـک  آن گاه 

می شـود. کنـده  پرا

گفته است: در همین قصیده 
ای اّمتـی کـه حریـم دیـن را پـاس نداشـتید و در کشـیدن کمـان گمراهی کم نگذاشـتید ]و نهایت 

تـالش خـود را به کار بسـتید[.

گرفت. )ن.( « درست باشد و ترجمه بر همین اساس صورت  گویا »أجّنَ « آمده، ولی  1.  در متن »أحّنَ

گویا »نوی« درست است. )ن.(  2.  در متن »لوی« آمده، ولی 
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با کدام برهان کتاب یا حّجت، همۀ آن چه را خداوند تشریع فرمود، نقض نمودید؟

جان ولی حق را غاصبانه ستاندید و غصب امامت در ستم به وی شما را کفایت می کرد.

شمشیرهاتان را بر تن آنان فرود آوردید1 که پاها و دست هایی از آن سروران را جدا می ساخت.

خون آنان را در کربال حالل شمردید پس نیزه های تشنه از خون ایشان سیراب گشت.

آب فرات را بر آنان تحریم کردید و آب برای ایشان دست نیافتنی شد.

که 56 بیت است. تا پایان قصیده 

)2(
گفته است: در قصیده ای در سوگ سبط پیامبر، امام شهید؟ع؟، 

گر اشک روان به چشم جفا ورزد، از خون یاوری دارد. ا

بگذار این اشک بریزد و بخل نورز؛ که مصیبتش بس سنگین است!

غصب میراث فاطمه که از محّمد به وی رسیده بود، رویداد ساده ای نیست.

و نیز ستم به وصی که حّقش را همگان آشنا بودند.

و پیامبر بشیر نذیر به فضل وی زبان گشوده بود.

و شیطان فریبگر آنان را فریفت و پیمان والیت وی را منکر شدند.

به وی حسد ورزیده، پیمانش را شکستند؛ حال آن که غدیر گواه این پیمان بود.

آن چه را پیامبر در حضور خود اینان، همراه با افتخار به وی عطا کرده بود، از او بازداشتند.

ای اّمتـی کـه ]بـرای روشـن شـدن راهتـان[ در انتظـار ُسـها بودیـد، در حالـی کـه مـاه نورانـی پیـش 

چشـمانتان بود!

کرد، شما را شتر از راه بیرون برد. گر یهود را گوساله گمراه  ا

اندوها بر کشتگان طّف آن گاه که یاران و بستگانشان تنهاشان نهادند!

کربال به آنان رسید. روزی ترشرو و سخت و تار در 

دسـته های گمراهـی بـه سویشـان روی کردنـد؛ گویـا بانـگ رحیـل ]حرکـت از منـا بـه سـوی مکـه[ 

درداده شـده اسـت.

شگفتا که تقدیر نابود کننده به سراغشان نیامد!

آیا خون حسین بر روی زمین می جوشد و زمین به جنبش درنمی آید؟

گویا »ألحمتم« درست است. )ن.( 1.  در متن »ألجمتم« آمده، ولی 
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آیا کوه ها را بینی که این ماتم را دریافتند و سنگ هاشان را به سوی آنان پرتاب نکردند؟

آن گاه که او را از درآمدن بر آب بازداشتند، چگونه دریاها نخشکیدند؟

آن گاه کـه شـراب بـر آنـان حـالل گشـت ]و خالفـت بـه دسـت نااهـالن افتـاد[ آب زالل بـر حسـین، 

حرام شـد!

این قصیده 36 بیت است.

)3(
که مطلع آن چنین است: قصیده ای نزدیک به 29 بیت دارد 

چـه بسـیار از سـخن اندرزگـوی بازدارنـده سـر پیچیـدم و بـه ریسـمان سسـت و فرسـودۀ شـما پنـاه 

بردم!

گوید: و در آن 
گناه بازمی دارد. ایشان ذخیره و آبروی منند. مهرم به خاندان رسول خدا مرا از هر 

کـه خواهیـد، بـه ایشـان فخـر و مباهـات  ای شـیعیان حـق! از وفـای آنـان دم زنیـد و در برابـر هـر 

ورزیـد!

چون به رشته ای از ابوالحسن درآویزید، به رشته ای در دست خدا آویخته اید.

خداوند با او اسالم را حمایت نمود و اسالم با او بر هر دین یا افتخار پیشین مباهات ورزید.

گـر بتـول نبـود، هیـچ یـک از امامـاِن جانشـین پیامبـر خـدا راهنمـای مـا  کـه ا همسـر بتـول اسـت 

نبودنـد.

کـرد و جـز سسـت دینان تردیدپیشـه ]در بـارۀ دیـن[ او را از  پیامبـر روز غدیـر بـه امامتـش تصریـح 

حّقـش کنـار نزدنـد.

شاعر

بـه  معـروف  صقلـی،  َسـْعدی  اغلبـی  حّبـاب1  بـن  حسـین  بـن  عبدالعزیـز  ابوالمعالـی 

ئع  قاضـی جلیـس، از شـاعران و نویسـندگان برجسـتۀ مصـر و نیـز از ندیمـان ملـک صالـح طال

گمـان مـن، لقـب  گذشـت _ بـود. بـه  کتـاب )344/4(  یـک _ کـه شـرح حالـش در همیـن  بـن رّز

دباء )157/3( خباب آمده است. ]البّته در آن مأخذ )48/9( حّباب آمده است. )غ.([
ُ
1.  در معجم األ
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یافتنـش بـه جلیـس نیـز بـه سـبب همیـن همنشـینی پیوسـته بـا ملـک صالـح بـوده اسـت. او 

کشـید ]و تمـام تـوان خویـش  کمـان را بسـیار  ک، زه  کـه در دوسـتاری عتـرت پـا کسـانی بـود  از 

ی، فقیه عمـارۀ یمنی _ که  را بـه کار بسـت[؛ چنـان کـه شـعرش نشـانگر آن اسـت. هـم روزگار و

کـه از جملـۀ آن، قصیده ای اسـت  یادکـردش خواهـد آمـد _ ، در شـعر خویـش او را مـدح گفتـه 

کـه آن را بـه سـال 551 سـروده و  کتابـش الّنکـت العصریـه فـی أخبـار الـوزراء المصریـه )ص158(  در 

آغـازش چنین اسـت:
آن گاه کـه جامـۀ صبـر از فـرط غمـش پوسـیده و نازک شـد، او آرامش جان اسـت کـه گره های وفا 

را گسسـته ]و بی وفا شـده[ است.

گوید: در همین قصیده 
گـر عشـق شـنیدن نـام او را نداشـتم، نامـش را از راهیـان نمی پرسـیدم، چـون عاشـقش بـودم1 ]و  ا

او را نیـک می شـناختم[.
کـه بیشـترین آرزوی مـن در وصـل او در  گرفتـم. سـپس دریافتـم  از روزگار سـراغ دوسـتی یکـدل را 

همیـن درخواسـتم از روزگار نهفتـه اسـت.

گفته است: نیز در همان 
بـه سـوی جلیـس هجـرت کـردم، و از گروهـی کـه روزگاْر بـه پنـاه آورنـده بـه آنـان، سـتم مـی ورزد، 

گـروه، از پناه آورنـدۀ بـه خویـش دفـاع نمی کننـد[. کـه آن  روی گـردان شـدم ]؛ چـرا 
از هّمت ابوالمعالی یاری جستم که بزرگی و شرف بخشی از عطاهای او است.

چون واالیی اش را مدح گفتم، دشمنان یقین کردند که روزگار مرا از تجاوز دشمنان پناه داد.

آن سپیدچهرۀ مبارک فرمان که امیدهای بیمار را همراه با داروی شفابخش دیدار می کند.

و از همان است:
انگشتانم نذر کردند که به ابر رسند؛ پس ابرهای دستانش نذرشان را ادا کردند.

کـه در الّنکـت العصریـه فـی أخبـار الـوزراء المصریه )ص252( آمـده، قاضی  همچنیـن چنـان 

یـک، حضـور یابـد.  ئـع بـن رّز گشـت و نتوانسـت در مجلـس ملـک صالـح طال جلیـس بیمـار 

فًا بها« درست است. )ن.(
َ
1.  در متن »کفاًل بها« آمده، ولی »َکل
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پـس فقیـه ُعمـاره چنین سـرود:
سـوگند بـه بزرگی هـا! ای کـه دارنـده  مـالزم آن هسـتی، آن  هـم سـوگند مـردی کـه عادتـش قسـم 

راسـت خوردن اسـت؛

دست روزگار و مردم دوران، از رسیدن به بلندی هایی که بدان ها دست یافته ای کوتاه است.

ای صدرنشین روزگار! هرگاه که هر جا باشی، رتبه ات واال و جایت باال است.

کـه در مجلـس انـس حاضـر شـدیم، چهـرۀ آن مجلـس صفـا و نـوری نداشـت؛ زیـرا تـو  گاه  آن 

نبـودی.

تـو را از دسـت دادیـم، بـدان سـان کـه جان هـا هستی شـان را از دسـت می دهنـد، نـه بـه انـدازه ای 

که زمین از باران محروم شده باشد.

چـون تـو کـه مـاه فضیلتـی، غایب شـدی فضای فضیلت تاریک شـد و در شـِب تیره اسـت که ماه 

جسـت وجو می شود.

ی را آورده و او را بدیـن وصف سـتوده  عمـاد در خریـدة القصـر و جریـدة العصـر شـرح حـال و

کـه دارای فضیلـت مشـهور بـوده اسـت. نیـز ابن کثیر )البدایـة و الّنهایه: 251/12 ]313/12[( شـرح 

کر )فـوات الوفیـات: 278/1 ]332/2[( ضمـن آوردن  ی را آورده اسـت. همچنیـن ابن شـا حـال و

گفته است: شرح حالش، 

ل، عهـده دار دیـوان دبیـری در روزگار الفائـز بـود. از اشـعار او 
ّ

ی همـراه موّفـق بـن خـال »و

اسـت:
شگفتا که در دست اینان، شمشیر و نیزه با آن که مذکر است، به خون حیض نشیند!

کـه  کـف دستشـان شـعله برمی خیـزد، حـال آن  کـه از آن شمشـیرهای در  و شـگفت تر از آن، ایـن 

دست هاشـان دریـای بخشـش اسـت.

در بارۀ طبیبی سروده است:
کرده است، اصل بالی من کسی است که دو سپاه از بیماری سخت به سویم روانه 

طبیبی که طّبش چون کالغ ُشوم جدایی است که میان من و عافیتم جدایی می افکند.

گشـته بـود، ولـی او بـا دو نسـخه، جوانـی را بـه آن تـب  کـه پیـر و خامـوش  بـه سـراغ تبـی آمـد 

بازگردانـد!
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طبیب با تدبیری لطیف بدان تب پرداخت؛ تدبیری که از سنان یا حنین حکایت می کند.1

آن تـب روزی یـک نوبـت بـه سـراغم می آمـد و این طبیـب ]نادان[ با مهارتش آن تـب را روزی دو 

بار به سـراغم فرستاد!

گفته است: نیز در بارۀ طبیبی 
که از پدر و جّدت فضیلت طّب و استوار کاری را ارث برده ای، ای 

و نیز این مهارت را که هر جان را که می خواهد از خانۀ تن بگریزد، به آن بازمی گردانی!
گر روزگار را طبابت کنی، جهان، »کونی« می گشت بدون »فساد«!2 سوگند که ا

و او را است:
خ مرا تحّیت گفت. کرد و دلم را برد، با سیبی سر کسی که عشقش جسمم را نزار 

گفتم: »همانندش را هرگز ندیده ام.« از خجلت سرخ شد و با این سرخی، سخنم را تکذیب کرد.

گفته است: همو 
کـه بـا تیـغ آبـدار مژگانشـان، شمشـیرهای تیـز را از نیـام پلک هاشـان بیـرون  بسـا سـیم پیکران 

کشـیده اند!

و رخسارهایی که اشک بر آن ها شیار بسته؛ و چشمانی که چشمه ها در آن روان شده است!

گوید: نیز 
بـر مـا درآمـد، در حالـی کـه شـب به گیسـوی سـیاه خویـش می نازیـد؛ تاریکی ای که دو گیسـویش 

هنوز سـپید نگشـته بود.
کـه  گل هـای آن تپه ماهورهـا  کـه پیشـانی او اسـت، تابیـد؛ و بـوی خـوش  پـس روشـنایی صبـح 

کنده گشت. بوی خوش او است، پرا
آن گاه کـه چشـمانم از بوسـتان رخسـارش گلـی چیـد، بـا اشـک خویـش میـان ]درختـان[ آن باغ، 

آب هـا روان سـاخت.

کـه هـر دو از  1. گویـا مقصـود از »سـنان« و »حنیـن« بـه ترتیـب سـنان بـن ثابـت بـن قـرة الصابـی و حنیـن بـن اسـحاق باشـد 
طبیبـان مشـهور بودنـد. )ن.(

2.  »کـون و فسـاد« اصطالحـی فلسـفی اسـت و عبـارت اسـت از تغییـر و دگرگونـی صـورت شـیء بـه صورتـی دیگـر، یعنـی 
صورت نخسـتین، با تغییر فاسـد شـده و به صورتی دیگر تبدیل شـود و چون این نوع تغییر و دگرگونی تنها در عالم ماده 

رخ مـی دهـد، از ایـن رو آن را عالـم »کـون و فسـاد« نیـز مـی نامنـد . )ن.( 
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من برای منزلگاهش از ابر، باران طلب می کنم، هرچند که مأوایش دل من است.

هرگاه آتش اندوه میان سینه ام شعله کشد، خنکای یادش را بر سوز جان ریزم.

گر در قلبم جای نداشت، سوز عشقش دلم را به آذر نمی کشید و شعله نمی گرفت. ا

قاضـی جلیـس بینـی بزرگـی داشـت و خطیـب ابوالقاسـم هبــة اهلل بـن بـدر، معـروف بـه 
ی می پرداخـت و او را هجـو می نمـود و از بینـی اش در بیـش  ابن صیـاد، سـخت بـه بینـی و
کتـاب  کـرده اسـت. ابوالفتـح ابن قـادوس _ کـه شـرح حالـش در همیـن  از هـزار قطعـۀ شـعر یـاد 

گفـت: گذشـت _ بـه دادخواهـی و یـاری او پرداخـت و   )338/4(

ای که بینی بلند و برجستۀ ما را که عیب نیست، عیب می گویی!

کتسابی است. بینی را پروردگار ما آفریده؛ اّما شاخ های بلند تو ا

یا غرق شد.« که با تندبادی در در نیز شعری در سوگ پدرش دارد 

قاضـی جلیـس همـان کسـی بـود که ابومحّمد بن زبیر حسـن بن علی مصـری )د. 561( را 
نـزد ملـک صالـح تمجیـد نمـود، چندان که ملک صالح او را بر همگنانش برتـری داد. اّما چون 
قاضـی جلیـس درگذشـت، همیـن ابن زبیـر زبـان بـه شـماتت او پرداخت و در تشـییع پیکرش، 
کارش را زشـت  کوچـک شـمرده شـد و  جامـۀ زّریـن پوشـید. پـس بـه همیـن سـبب نـزد مـردم 

دبـاء: 157/3 ]48/9[(
ُ
شـمردند؛ و پـس از قاضـی جلیـس تنهـا یـک ماه زنـده ماْنـد. )معجـم األ

گـرد  ئـع  همـواره در شـب های جمعـه، همنشـینان و برخـی از امیـران ملـک صالـح طال
کسـی  کتاب هـای حدیـث از قبیـل آن دو را برخواننـد.  می آمدنـد تـا صحیـح مسـلم و بخـاری و 
کـه همـان  کـه دهانـی بدبـوی داشـت. بـه یـاد دارم1  کتاب هـا را می خوانـد، مـردی بـود  کـه ایـن 
ابومحّمـد حضـور  و قاضـی جلیـس  زبیـر  بـن  امیـر ]قاضـی[ علـی  مـرد در آن مجلـس همـراه 

گفت: ی نمود و  داشت. ملک صالح به سوی قاضی ابن زبیر رو
به آن بدبو دهان گفتم: کنارم منشین!

گفت: ابن زبیر 
هرگاه صحیح بخاری را شبانه می خوانی.

1.  گویا این سخن از نویسندۀ بدائع البدائه است. )م.(
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گفت: قاضی جلیس نیز 
گفتم و بی پروا این درخواست را کردم؛ زیرا همیشه از دهانت تغّوط می کنی.

کـه مصریان آن  ی، بیتـی در وزنـی خواْند  یکـی از همنشـینان ملـک صالـح در مجلـس و

کان« خوانند: را »زکالش« و عراقیان »کان و 
در درونم آتش است و من در اشک های خویش غرق هستم.

گویا فتیلۀ چراغی هستم که میان غرق و سوختن، از میان می روم.

بـه  کـه در همـان مجلـس بودنـد، همیـن مضمـون را  قاضـی جلیـس و قاضـی ابن زبیـر 

گفـت: جلیـس  قاضـی  سـرودند.  بداهـه 
کسـی مـرا معـذور  گردنـش را ببویـم و رخسـارش را ببوسـم، آیـا  گـر خواهـم بی پروایانـه پهنـای  ا

داشـت؟ خواهـد 

ضدها در او گرد آمده اند که پیشتر همواره از هم می گریختند.

او را از بازدمش ُهرم آذرخش است و او را از اشکش موج دریا است. 

همانند فتیلۀ چراغ است که مرگش میان آب در شیشه و آتش رقم خورده است.

ابن زبیر نیز چنین سرود:
آن گاه که اشک چشمم جاری گشت و آتش غم در سینه ام برافروخته شد؛

گویـا فتیلـۀ چراغـم کـه در آب جـای دارد، اّمـا آتـش از هـر سـویش زبانـه می کشـد! ]بدائـع البدائه: 

]237-176/1

ابوالمعالی ]قاضی جلیس[ به قاضی رشید مصری1 نوشت:
کرامت ها، نداری است؛ و با دوری ات، جایگاه بلندی، ویرانه. پس از تو، ثروت دارایی 

کنی و هرجا روی، روزها ]ی روشن[به همان سوی رود. چون درآیی، شب تیره را روشن 

روزگار در ماجـرای رفتـن تـو گناهـی مرتکـب شـد که تنها راه جبرانش بازگشـت تو اسـت. )وفیات 

ـکان: 54/1 ]163/1[(
ّ
األعیـاِن ابن خل

ی و قاضـی رشـید از یکـی از وزیـران اجـازۀ ورود خواسـتند  کـه روزی و حکایـت کرده انـد 

1.  ابوالحسین احمد بن علی غّسانی، کشته شده در سال 563�
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ی درشـتی دیدنـد و  و او ایشـان را اجـازه نـداد و از مالقـات عـذر خواسـت. آن دو از دربانـاِن و

ی در خـواب اسـت.  کـه و گفتـه شـد  دیگـر بـار بازگشـته، از او اجـازۀ ورود خواسـتند. بـه آن دو 

ی بیـرون شـدند و قاضـی رشـید گفـت: پـس، از نـزد و
روزگار فرومایگان را رو به زوال بین که پس از اندک زمانی حال و روزش را زشت و ناپسند بینی.

گر همواره از خدا بخواهی که روزگارشان بر دوام باشد، از دگرگونی آن ایمن نخواهی بود. ا

قاضی جلیس نیز چنین سرود:
گر امروز ازدحام و حضور ما را ]بر در سـرای تان[ زشـت و ناپسـند می شـمارید، فردا انبوه جمعیت  ا

گرفت. کناره خواهد  از شـما 
گـر خـود را بـه خـواب می زنیـد تـا حاجـت کسـی را برنیاوریـد، بدانیـد کـه چشـم روزگار نخوابیـده  و ا

و از شـما غافل نیسـت!

الجنـان:  )مـرآة  فرودآمـد.  وزیـر مصیبتـی سـخت  آن  بـر  کـه  بیـش نگذشـت  روزی  چنـد 

)302/3

ل دایـی قاضـی جلیـس بـود. 
ّ

گویـد: »موّفـق بـن خـال صفـدی )نکـت الهمیـان ]ص216[( 

کـرد و قاضی جلیس بدین سـبب دچار سـردرد شـد.  ل از مقـام و جایگاهـش سـقوط 
ّ

ابن خـال

پس به قاضی رشید نوشت:
ای ابن زبیر! سخنم را بشنو؛ که سزاوار شنیدن آنی.

بـه سـبب خویشـاوند نزدیـک، گرفتـار شـدیم؛ کسـی کـه در زمـان راحـت و آرامـش خـود، بـرای مـا 
سـودی چنـدان نـدارد.

او سـیلی  بـا  نیـز  مـا  زننـد،  امیـدی نیسـت؛ و چـون سـیلی اش  او  بـه  را  مـا  بـه خیـر رسـد،  چـون 
می خوریـم.

کـه در فـوات  قاضـی جلیـس در سـّنی فـزون بـر هفتـاد، در سـال 561 درگذشـت؛ چنـان 

الوفیـات ]332/2[ آمـده اسـت.

د نخسـت کتابـش الّرائق من َاشـعار 
ّ
مـه سـید احمـد عّطـار بغدادی، در مجل

ّ
سـرور مـا، عال

که از جملۀ آن ها، قصیده ای در رثای  ئق، شـماری از اشـعار شـاعر ما، جلیس، را آورده  الخال

391/4

)520(



553 49. قرضی ج.یب

یک را مدح گفتـه و موضع گیری های  کـه در همان، ملـک صالح بن رّز ک اسـت  اهـل بیـت پـا

که آغاز آن چنین اسـت: سـپاس گفتنی اش در خدمت به آل اهلل را یاد نموده اسـت 
گر دوری گزیدن از شـاهان زشـت نبود، آن جایگاهم که در وادی عشـق به کمال رسـید، باعث  ا

عیـب مـن نبـود ]، ولـی چـون پرداختـن بـه عشـق بـا همنشـینی ملـوک سـازگار نیسـت، بـه ناچـار 

همنشـین ملوک شـدم[.

این قصیدۀ 50 بیت است.

ک، با این مطلع: نیز قصیده ای دارد نزدیک به 66 بیت در مرثیۀ عترت پا
آیـا گسـتاخی آن خیالـی کـه بـه دیـدارم می آیـد را دیـدی که از آسـیب و زیان شـیر غیرتمند نعره زن 

نهراسید؟

نزد ما آمد در حالی که تاریکی ردایش بود و جز در پوشش ظلمت شب به دیدار نمی آمد.

گاه جز در سیاهی چشم دیده نشده است. گویا مردمک چشم است که هیچ 

کرد؛ که چشم من همواره بی خواب است و چشم او جادوگر. چشم مرا با او قیاس نتوان 

کـه بـه 72 بیـت می رسـد  و هـم قصیـده ای در مـدح امـام امیرالمؤمنیـن _ صلـوات اهلل علیـه _ 

کـرده و سـتوده؛ و آغـازش چنیـن اسـت: و در آن ملـک صالـح را یـاد 
برای رسیدن به هر خیری از وصال تو مانعی در پیش است و در هر نگاهی از جمالت شفاعتگری 

است.

نیـز قصیـده ای بـا 62 بیـت در تأییـد والیت امـام امیرالمؤمنین؟ع؟ پس از رسـول خدا؟ص؟ 

یـک را یاد کرده و سـتوده؛  کـه در آن، امـاِم سـبط پیامبـر؟ع؟ را سـوگ سـروده، ملـک صالـح بن رّز

و آغازش چنین است:
هال آیا اشک مرا پیکی به سوی ابر هست و به فرونشستن آتِش عطش، راهی هست؟

ی در مـدح و رثای اهل  همچنیـن سـید احمـد عّطـار قصیـده ای المیـه بـا 51 بیـت را از و

ک _ صلـی اهلل علیهم و سـّلم _ یاد نموده اسـت. بیـت پـا
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50. ابن مکی نیلی )د. 565(

گیرد، در مورد حیدر وصیت کرد؟ ک آرام  آیا ندانید که پیامبر پیش از آن که در خا

در حالـی کـه مـردم در خـّم گـرد آمـده بودنـد، آیـه ای را کـه در بـارۀ  وی نـازل شـده بود، تـالوت کرد 

و آنـان در مـورد ایـن واقعـه بـا هم آهسـته سـخن می گفتند.

فرمـود: »علـی همچـون دکمـۀ پیراهـن مـن اسـت و یـار و یـاور مـن؛ و نسـبتش بـا مـن همچـون 

هـارون اسـت بـا موسـی.«

آیـا ندیدیـد کـه اژدهـا نـزد خـدا بـه او شـفاعت جسـت و آن معصـوم زبان مبـارک را بر تـن او مالید و 

کرد؟ نوازشـش 

پـس اژدهـا بـه شـکل طاووسـی کـه می پـرد، بازگشـت، گویـا در میـان فرشـتگان گسـتاخی ورزیـده 

بـود؛ پـس سـزاوار حبس گشـت.

آیـا دسـت کسـی را پـس از قطـع شـدن در جـای خـود نگذاشـت و چشـمی را بعـد از نابینایـی، بینـا 

نساخت؟

)مناقب آل ابی طالِب ابن شهرآشوب: ایران: 524/1 ]24/3؛ 305/2[(

شاعر
ب، از برجسـتگان شـیعه و شـاعران نیک پـرداِز  سـعید1 بـن احمـد بـن مکـی نیلـی مـؤِدّ

از  ی  پیـرو در  و  کوشـیده  تـا سـرحّد جـان  ک  پـا و محّبـت عتـرت  کـه در دوسـتی  بـوده  آنـان 

گفتـه و آشـکارا بـه  یـده و در بـارۀ آنـان شـعر نیکـو بسـیار  مذهـب حّقشـان سرسـختی می ورز

کـه  جـا  آن  تـا  اسـت؛  نمـوده  یـج  ترو را  بازمانده شـان  افتخارهـای  و  پرداختـه  آنـان  مـدح 

که اشتباه است. دباء ]190/11[ و فوات الوفیات ]50/2[، َسْعد آمده 
ُ
1.  در معجم األ

)523(
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ی را غلّوپیشـه خوانده انـد. اّمـا ایـن مـرد، دوسـتار میانـه رو اهـل بیت بـود که در  کوته اندیشـان و

پـای نهـادن جـای پـای ایشـان و پرتـو گرفتـن از نـور فروزنـدۀ آنان، زه کمان را بسـیار کشـید ]و با 

کوشـید[. ابن شهرآشـوب )معالم العلماء ]ص153[( او را از شـاعران پرهیزپیشـۀ  همۀ توان خود 

اهل بیت؟مهع؟ شمرده است.

ِب شـیعی، نحـوی فاضـل، دانشـوِر  گویـد: »مـؤِدّ دبـاء: 230/4 ]190/11[( 
ُ
َحَمـوی )معجـم األ

ادب، و غلّوپیشـه در تشـیع بـود کـه نیکـو شـعر می سـرود و بیشـینۀ آن در مـدح اهـل بیـت بـود. 

کـه نزدیـک بـه 100 سـال داشـت،  نیـز غزل هایـی لطیـف و رقیـق می پرداخـت. بـه سـال 565 

درگذشـت. از نمونه هـای شـعر او اسـت:
ماهـی کـه بـا قامتـش قیامـت مـرا برپـا کـرد، چـرا آن چـه را کـه مایـۀ  حفـظ قلـب مـن اسـت، بـه آن 

نمی بخشـد؟
جگرم را به او بخشیدم؛ اّما او با زیبایی و شادابی اش و سخن نیکویش قلبم را تباه ساخت.

گینش. و نیز آن لب های شیرین که گویا آبش شهدی است آمیخته به شراب عبیر آ
و نگاهی دلربا و چشمانی درشت و سیاه که چون با نگاهش تیر اندازد، بر دل بنشیند.

گویی خّط رخسار زیبایش آفتابی است که زیر روبندش جلوه کرده است.
صبح از روشنای پیشانی او برمی دمد و شب از گیسوان سیاهش سر می زند.

آهو چنین چشمی ندارد که او دارد. شاخساران چنین راستی و برازندگی ندارند که او را است.
گویـی زیبایـی هـر بخشـی از او، عاشـق زیبایـی بخشـی دیگـر اسـت و موجـب  کـه  ماهـی اسـت 
تناسـب؛ پـس ایـن تناسـب، آن مـاه را در ایـن زیبایـی یـاری رسـاْند، افـزون بـر عطـاِی خداونـِد 

کننـدۀ زیبایـی.  قسـمت 
از این رو، زیبایی از پیش و پس و راست و چپ و روبه رویش می بارد.

]از  از سـنگینی  کفلهایـش  کـه  نازپـروری و باریک میانـی نزدیـک اسـت  از فـرط  چـون برخیـزد، 

کمـرش[ جـدا شـود.«

یــد؛ آراســته بــه پرهیــزگاری و دانشــوِر  ی در تشــیع غلــّو می ورز گویــد: »و کاتــب  عمــاد 

کــه  ادب و آمــوزگار مکتب خانــه1 و پیشــگام در تعّصــب ورزی بــود. آن قــدر عمــرش دراز شــد 

که  همین درست است. )ن.( 1.  در متن »الُکتب« و در مصدر،  »المکتب« آمده 

)524(
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گشــت. بیــش  گذشــت و بینایــی اش از دســت رفــت و وجــودش همچــون عــدم  از مــرز فرتوتــی 

ــۀ درب صالــح در بغــداد، بــه ســال 
ّ
ی در محل ــا و یســت و واپســین دیــدار مــن ب از نــود ســال ز

562 بــود.«

یـخ صحیـح واپسـین دیـدار عمـاد بـا ابن مکـی نیلـی، همین سـال 562  گویـد: تار امینـی 

کـه در  کـه در آن سـال، عمـاد از بغـداد خـارج شـد و دیگـر بـدان جـای بازنگشـت تـا آن  اسـت 

کـرده  گـزارش  ـکان )وفیـات األعیـان: 198/2 ]152/5[( 
ّ
کـه ابن َخِل سـال 597 درگذشـت؛ چنـان 

کـه در فوات الوفیـات )169/1 ]50/2-51[( و دائرة المعـارف فرید وجدی )440/10(  اسـت. پـس ایـن 

یخ 592 یاد شده، اشتباهی روشن است. به نقل از عماد، این تار

و   )]505/6[  309/4( هـب 
ّ

الذ شـذرات  در   ،592 یعنـی  یـخ،  تار همیـن  کـه  آن  شـگفت 

کـه  کـه چنـان  یـخ وفـات ابن مکـی دانسـته شـده؛ حـال آن  أعیـان الّشـیعه )595/1 ]220/7[( تار

ی صـورت پذیرفتـه، و نـه وفـات او _ افـزون  می بینیـد، در ایـن زمـان واپسـین دیـدار عمـاد بـا و

کـه از  گونـه  ی، همـان  یـخ درسـت وفـات و کـه درسـِت آن نیـز 562 اسـت _ . پـس تار بـر ایـن 

ی در خریدة القصر و جریدة  که از و دباء: 190/11[ یاد شـد، 565 اسـت. همین 
ُ
َحَموی ]معجم األ

کتـاب  کـه در سـال 592 وفـات نیافتـه؛ زیـرا آن  کاتـب یـاد شـده، نشـان می دهـد  العصـِر عمـاد 

کـه در وفیـات األعیاِن  شـامل شـرح حـال شـاعران آغـاز سـدۀ پنجـم تا سـال 572 اسـت؛ چنان 

ـکان )190/2 ]150/5[( آمـده اسـت.
ّ
ابن خل

ی، عمـر واسـطی صّفار، در بغداد شـعری از او برایم  گویـد: »خواهـرزادۀ و نیـز عمادالّدیـن 

خواْنـد و گفـت: دایـی ام سـعید بـن مکـی، ایـن گفتار از سـرودۀ خـود را برایم خواند:
کـه می بینـی _ ویـران اسـت ؟ دیرگاهـی آن جـا  کـه خانه هـای یـاران در »ِلـوا« _  چنـان  چـه شـد 

ایسـتادم و از درد و غـم دل شـکوه نمـودم.

کـوچ آن  گشـته؛ و آن دّره و آبـگاه1 پـس از  کنـون ایـن منزلـگاه، ویـران شـده و عرصـه اش خالـی  ا

محبوب ها، بی گیاه و عاطل مانده است.

گویا »الریع« درست باشد. )ن.( 1.  در متن »الربع« آمده، ولی 
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بادهـای شـمال و جنـوب بـا باران هـای سیل آسـا بـر سـرش ریختنـد و خانه هایـش را ویـران و 
کردنـد. آثـارش را محـو 

کـه آن هـا از احـوال  کـن؛ باشـد  ای یـار! در ایـن شـنزار بایسـت و از ایـن ویرانه هـای خالـی سـؤال 
یـاران خبـر دهنـد.

کرد. ک سر  که به پرواز درآمد و نوای جدایی و هال دلم را زار نکرد، مگر نالۀ کالغی1 
از آن دم کـه پریـد، غصـۀ دل اندوهگینـم را در فـراق و دوری برانگیخـت و آن یـار صاحب خال را 

از من دور ساخت.

همو که نرم می خرامید و ناز می فروخت و از فرط شرم، صدای خلخالش را پنهان می کرد.«

کر )فوات الوفیات: 169/1 ]50/2[( شـرح حال  صفدی )نکت الهمیان ]ص157[(؛ و ابن شـا
کـه او شـعر می سـروده و بیشـینۀ آن در مـدح اهـل بیـت بـوده اسـت.  گفته انـد  ی را آورده و  و
المیـزان  ی در لسـان  نیـز شـرح حـال و کرده انـد.  یـاد  را  سـپس همـان عبـارت نخسـت عمـاد 

گـردد. )23/3 ]29/3[( و مجالـس المؤمنیـن )ص469 ]570/2[( یافـت 

ی در بارۀ تشّیع، سروده ای است در مدح امیرالمؤمنین؟ع؟: نمونۀ شعر و
گر حضرت آدم پیش از همگان به پیامبری رسید و در بهشت خانه گرفت، ا

نور موالیم علی بلندمرتبه، پیش از وی درخشان بود.
گناهش را به واسطۀ پنج تن پذیرفت و به حرمت آنان، او را پناه داد. خداوند توبۀ آدم از 

گر نوح کشتی ای ساخت که از سیل موج افکن نجاتش بخشید، ا
موالی بلندمرتبه ام، علی، کشتی ای است که یارانش با آن نجات یابند.

گـر ذوالّنـون در دریـا چـون از تنگنـای شـکم ماهـی در فشـار و سـختی قـرار گرفـت، بـا آن ماهی به  ا
نجـوا پرداخت،

داستان »جلندی«2 برای همگان عبرتی در بر دارد که آزاداندیشان دانند.
در سرزمین باِبل خورشید برای او بازگردانده شد، حال آن که سیاهی شب پرده آویخته بود.

گر موسی با انتظاری سخت، ده سال خدای خود را خواند، ا
کـه در آن سـرزمین مقـّدس،   و پـس از سـختی ها، بـا اهلـش ]بـه سـوی مصـر[ رهسـپار شـد تـا ایـن 

شـعلۀ منزلتـش برافروختـه شـد ]و بـه نبـّوت رسـید[،

1.  در متن »لغیب غراٍب« آمده، ولی »لنعیب غراٍب« درست است. )ن.(

2.  این داستان در مناقب آل ابی طالِب ابن شهرآشوب )چاپ ایران: 455/1 ]347/1[( آمده است.
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پـس خداونـد بـرای مـوالی بلندمرتبـه ام، علی، فاطمه را همسـر قرار داد، و کسـی را که خود برای 

پیشـوایی اّمـت اختیـار کـرده بود، اختیار کرد ]و منصوب سـاخت[.1 

گر عیسی فضیلتی دارد که درخشش آن، همگان را مبهوت نمود، ا

مـوالی مـن کسـی اسـت کـه مـادرش در دوران بـارداری وی، بـت نپرسـتید و آمرزش خواهـی ایـن 

جنین، او را از بت پرستی بازداشت. ]مناقب آل أبی طالب: 307/3[

ینـی  بـی )الّسـیرة الحلبیـه: 285/1 ]268/1[(؛ َز
َ
در بیـت واپسـین اشـاره دارد بـه آن چـه َحل

األبصـار  )نـور  نجی 
َ
ِشـْبل و  210/2(؛  الَمجاِلـس:  )ُنْزَهـُة  ـوری 

ُ
َصّف ]91/1[(؛  النبویـه  )الّسـیرة  َدْحـالن 

از  را  مـادر خویـش  بـود،  کـه جنیـن  امیرالمؤمنیـن در حالـی  کـه  نموده انـد  روایـت  ]ص156[( 
سجده بر بت ها بازمی داشت.2

نیز او را است:
در روز قیامت، محّمد برای همۀ مؤمنان و بندگان خاشع، شفاعت خواهد کرد.

و نیز علی و حسن و حسین، فرزندان فاطمه، برای مؤمناِن شیعۀ رستگار.

و هم علی زین العابدین و باقرالعلم تقواپیشه و جعفر که امید من است.

و موسای کاظم مبارک و رضا، آن ره نشان هدایت که در سختی ها مرا پشتوانه است.

و محّمد هدایتگر به سوی راه هدایت؛ و علی هدایت یافته که ذخیرۀ خویش ساختم.

کـه بـه چهـرۀ امـام حجـت بنگـرم.  گاه  کـه بـه دوستی شـان پنـاه بـرم3، آن  و نیـز بـه دو عسـکری 

]396/1 أبی طالـب:  آل  ]مناقـب 

کـه دروازۀ خیبـر را افکْنـد، سـروده  همـو در قصیـده ای، در مـدح امیرالمؤمنیـن؟ع؟ و ایـن 

است:
گـرد خـود از سـنگ سـخت دژی  کـه بـر  پـس آن دروازه را بـه لـرزه درآورد ]و برکنـد[؛ آنـگاه کسـانی 

بنیـان نهـاده بودنـد، بـه لـرزه افتادند.

گرفته را مناسب ترین  گرفت؛ ولی ترجمۀ صورت  1.  این بیت اندکی ابهام دارد و معانی دیگری نیز می توان برای آن در نظر 
معنا یافتیم. )ن.( 

کتاب )239/3( گذشت. 2.  سخن ما در بارۀ این روایت، در همین 

3.  در متـن »بحّبهـم أرجـو« و در مناقـب ابـن شـهر آشـوب، »بحّبهـم أجـور« آمده که همین درسـت اسـت و ترجمه بر همین 
گرفت. )ن.( پایه صـورت 
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کرد. سپس آن را تا 50 ذراع دورتر پرتاب 

ک دروازه را بر دسـت خویش نهاد و از روی آن، سـپاه را از خندق به آن سـو عبور  آن گاه، حیدر پا

داد. ]مناقـب آل أبی طالب: 331/2[

گوید: همچنین در قصیده ای، خطاب به امیرالمؤمنین؟ع؟ 
آشکارا دست بریده را به جای خود بازگرداندی1؛ چنان که چشم نابینا را بینا ساختی.

و نیز جمجمۀ »جلندی« که دیگر استخوانی پوسیده بود، خطاب تو را پاسخ گفت.2

گفته است: گذشت،  که 10 بیت از آن به نقل از َحَموی  در قصیده ای 
گناه  که سعادت و پیراستگی ات از  ای سعید! از این عشق ]زمینی[ بگذر و به کسانی چنگ زن 

به آنان بسـته است.
یعنی: به محّمد و حیدر و فاطمه و فرزندانشان، رشتۀ کامل هدایت؛

همانان که دوستارشان روز قیامت شادمان است و ستم کرده به آنان، انگشت ندامت می گزد.
بینیم که نامۀ کردار دوستارانشان در دست راست است و نور از پیشاپیش ایشان حرکت می کند.

از حوض پیامبرشان محّمد جامی نوشند که سوز دلشان را فروبنشاند؛
جامی از دو دسـت امیرالمؤمنین؛ و هر که را نوشـد، همین بس که از دسـت امامش جام سـتانده 

است.
گر نبود، راه های هدایت با همۀ فرود و فرازش برای ما آشکار نمی شد. همو که ا

کـه دیگـران، جـز او، از نادانی شـان همچنـان بـه پرسـتش  او تنهـا خـدا را می پرسـتید، حـال آن 
بتهـای خـود پایبنـد بودنـد.

آصف برخیا، شمعون صفا، و یوشع در دانش، حّتی همچون غالم او نیز نیستند.

همچنیـن سـروده ای در پاسـخ بـه دو بیـت از یوسـف واسـطی _ کـه امیرالمؤمنیـن؟ع؟ و 

گفتـه اسـت _ دارد: سـرباز زدنـش از بیعـت را عیـب 
گواه است، بگو: کفر خویش سخنی گفت و پروردگارم سخنش را  هال به آن که در 

کسـی اّتفـاق نظـر یابنـد و یـک نفـر بـا رضـای آن جمـع  _ آن سـخن ایـن بـود: هـرگاه همـگان بـر 
کنـد، مخالفـت 

کـه در مناقـب آل ابی طالـِب ابن شهرآشـوب )چـاپ ایـران:  1.  اشـاره اسـت بـه ماجـرای دسـت هشـام بـن  َعـدی َهْمدانـی 
473/1 ]375/2[( آمـده اسـت.

که در مناقب آل ابی طالِب ابن شهرآشوب )474/1 ]375/2[( آمده است. 2.  اشاره دارد به ماجرای جمجمۀ جلندی 
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اجماع همۀ ایشان نشان می دهد که عقل این یک تن تباه است. _ 
»دروغ گفتی و گفتارت صحیح نیست و اّدعایت را خبرگان نپذیرند.

ای پلید سرکش! قوم موسی همگی بر پرستش گوساله همداستان شدند.
و آنان همچنان بر عبادت آن گوساله ماندند و هارون تک و تنها بود.

آن بسیار همه در خطا بودند و این یک تن بر صواب.« ]مجالس المؤمنین: 571/2[

گوید: نیز در قصیده ای در مدح امیرالمؤمنین؟ع؟ 
که از درون هر کس و هر چیز خبر می داد، خداوند او را دانش های ویژه بخشید پس در حالی 

گاه و دانـا از سـوی  گشـت و نیـز آ ]گنجینـه و[ نگاه دارنـدۀ علـوم از بـرادرش ]پیامبـر[ از خداونـد 
]118/3 أبی طالـب:  آل  ]مناقـب  لطیـف خبیـر.  خـدای 

نکته: 

سـرور ما، امین، )أعیان الّشـیعه: 407/6 ]357/2[( شـرح حالی زیر عنوان ابوسـعید نیلی 

آورده و آن چـه در مجالـس المؤمنیـن در بـارۀ شـرح حـال ابن مکـی نیلـی، شـاعر مـورد نظـر مـا، 

ی تحقیقـی  آمـده را برگرفتـه و آن را شـرح حـال ابوسـعید نیلـی قـرار داده و سـپس در بـارۀ نـام و

گفتـه اسـت: کـه  کـه مایـۀ شـگفتی اسـت و آن را از شـعر یـاد شـدۀ ابن مکـی بـرون آورده  آورده 
و  کـه سـعادت  کسـانی چنـگ زن  بـه  و  بگـذر  دلبسـتگی  ایـن  از  یـا سـعید ... : ای سـعید!  دع 

اسـت. بسـته  آنـان  بـه  گنـاه  از  پیراسـتگی ات 

کـه  گویـد: »باسـعید1 در عبـارت ›دع باسـعید‹ شـکل مخّفـف اباسـعید اسـت  سـپس 

حـرف نـدا از آغـاز آن حـذف گشـته؛ یعنـی: یـا اباسـعید.« سـپس در همـان )207/6 2 ]279/2[( 

ی را در چاپ نخسـت  گفته اسـت: »نام ابن مکی، َسـْعد یا سـعید بوده اسـت.« آن گاه، وفات و

ـد نخسـت در چـاپ دوم آن )177/1(، 
ّ
همـان اثـر )595/1(، سـال 592؛ و در بخـش دوم از مجل

ـکان شـرح 
ّ
کـه ابن خل کـرده؛ حـال آن  ـکان یـاد 

ّ
سـال 595 شـمرده و شـرح حالـش را از ابن خل

ی را نیـاورده اسـت. حـال و

1.  »یا سعید« را »باسعید« خوانده است. )م.(

2.  در متن به اشتباه 207/14 آمده است. )ن.( 
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51 . خطیب خوارزمی )ز. 484؛ د. 568(

ک؟ کرۀ خا ک بر فراز  هال آیا جوانمردی چون ابوتراب هست؛ آن امام پا

کی است که پای پوش ابوتراب را لمس کرده باشد. آن گاه که چشمم درد گیرد، سرمه اش خا

محّمِد پیامبر همچون شهر دانش است و امیرالمؤمنین برایش چون دروازه.

او آن بسیار گریه کننده در محراب است؛ ولی همو بسیار خنده کننده در صحنۀ نبرد است.

انبانش از زر و سیم بیت المال تهی است.

چون شمشیر شهاب آسا برکشید، شیاطین میدان نبرد به هرسوی تار و مار شدند.

هنوز علی جامۀ جوانی در بر نکرده بود که لباس فاخر هدایت بر تن پوشید.

علی شکنندۀ بت ها است آن گاه که آشکارا بر شانۀ پیامبر فراز گشت.

علی وصی پیامبر در بارۀ زنانش1 و امینی بود که هیچ چیز مانع ورود او به خانۀ  پیامبر نمی شد.

علی کشندۀ عمرو بن عبدوّد بود با ضربه ای که شهری خراب را آباد کند

گـواه قطعـی و نهایـی فضیلـت وی، حدیـث َبـراءت اسـت و غدیـر خـّم و ماجـرای پرچـم خیبر ]که 

پیامبـر فرمـود: »فـردا پرچـم را بـه کسـی دهـم کـه خدا و رسـولش او را دوسـت دارنـد ... «[.

کـه بی تردیـد در تمثیـل خـود پیامبـر آمـده  او و پیامبـر همچـون هـارون و موسـی بودنـد، چنـان 

اسـت.

کـه وی بـا  گرفته انـد، ولـی دور نیسـت  گرچـه مرحـوم مؤلـف بـا ایـن عبـارت بـر خوارزمـی خـرده  1.  بخوانیـد و بخندیـد! ]ا
کـرم؟ص؟ اشـاره کنـد کـه برابـر بـا آن هـا، امر طالق همسـران رسـول خـدا پس از  ایـن بیـت قصـد داشـته بـه روایاتـی از پیامبـر ا
وفـات آن حضـرت، بـه امیرالمؤمنیـن؟ع؟ سـپرده شـده اسـت؛ از همیـن رو ابن شهرآشـوب در مناقب آل ابـی طالب: 2/ 
134 ذیـل فصلـی بـا عنـوان »فصـل فـي االسـتنابة و الوالیـه« پـس از برشـماری احادیثـی کـه در آن هـا بـه واگذاری امـر زنان 
پیامبر به امیرالمؤمنین تصریح شـده، آشـکارا این بیت از خوارزمی را شـاهد می آورد. عالمه مجلسـی نیز در بحاراألنوار: 

75/38 پـس از یادکـرد احادیثـی در ایـن بـاره، بـه ایـن بیـت خوارزمـی تمّثـل می کنـد. )ن.([

)531(
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در مسـجد خویـش دری بـرای علـی گشـود، آن گاه کـه دِر خانـۀ دیگر صحابه به سـوی مسـجد را 

بست.

گویا همگان چون پوستند و موالمان علی چون مغز.

برخالف میل برخی، بی شک والیتش همچون طوقی بر گردن همگان است.

گام به خطا برمی داشت و علی سخن صواب را به او می آموخت، گاه که عمر در پاسخ  آن 

ک می شدم!« ک می شدم! هال گر علی نبود، در آن پاسخ هال او عادالنه می گفت: »ا

در میزان قرآنی، فاطمه و موالمان علی و دو فرزندش مایۀ شادی و سرور منند.

هـر کـه رسـم و عادتـش ایـن اسـت که بنای خانـه ای را برافرازد؛ و رسـم و عـادت من مدح اهل بیت 

است.

کـه چنیـن باشـد!_  مـن از وقتـی بالـغ شـده ام،  گـر مهـرورزی بـه ایشـان عیـب اسـت، _  و هیهـات  ا

همـراه ایـن عیبم.

علی را که برای اهل حق پیکارگری دلیر و یکتا تجّلی یافته بودند، کشتند.

نیز حسن، آن مایۀ خشنودی و امید، آن بخشندۀ عرب، را با زهر مذاب به قتل رساندند.

ک افکندند. و حسین را ستمگرانه از آب بازداشتند و با نیزه و شمشیر به خا

گر زینب نبود، علی1 را نیز در کودکی می کشتند، چنان که مگس یا پشه ای را کشند. ا

پیشوای حق، زید، را بر دار کشیدند. خدای را از این ستم شگفت!

دختران محّمد زیر آفتاب تشنه کامند و خاندان یزید زیر سایۀ خیمه و خرگاه!
خاندان یزید خیمه های چرمین دارند و اصحاب عبا را جامه در بر نیست!2

شاعر

ــد  ــن مؤیـ ــعید اســـحاق بـ ــن4 ابی سـ ــد بـ ــن احمـ ــق3 بـ ــد موّفـ ــد و ابومحّمـ ــظ ابوالمؤیـ حافـ

1. مقصود امام سّجاد، علی بن الحسین است.

کتابـش  کتابـش المناقـب ]ص399[ چـاپ شـده و بخشـی از آن در  کـه بـه 46 بیـت می رسـد، در پایـان  2.  ایـن قصیـده 
کـه ابن شهرآشـوب )مناقـب آل ابی طالـب ]154/2 و 159[( آن را از  گـردد  مقتـل اإلمـام الحسـین؟ع؟ ]161/2[ یافـت 

همـان برگرفتـه اسـت.

که اشـتباه اسـت. خود وی ـ چنان  3.  در الفوائد البهیه فی تراجم الحنفیه ]ص41[ »موّفق الّدین احمد بن محّمد« آمده 
کـه خواهـد آمـد ـ نـام خویـش را در شـعرش موّفـق یاد نموده و در مأخذهای کهن نیز به همین گونه یافت می شـود.

4.  در العقد الّثمین فی تاریخ البلد األمین ]310/7[ »موّفق بن احمد بن محّمد« آمده است.
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ـــهرت  ـــا ش ـــی ب ـــار؛ حافظ ـــش سرش ـــا دان ـــی ب ـــوارزم، فقیه ـــب خ ـــه اخط ـــروف ب ـــی، مع ـــی حنف مک

کشـــیده؛  ـــر  ـــه شـــهرتش همـــه جـــا َپ ک ـــراوان؛ خطیبـــی  ـــت ف ـــا طریق هـــای روای ـــی ب ث بســـیار؛ محِدّ

ــا و  یـــخ؛ ادیـــب شـــاعر؛ و دارای خطبه هـ کارشـــناس ســـیره و تار چیره دســـت در ادب عـــرب؛ 

شعرهای تدوین یافته بود.

حافـظ  را  او  همدانـی1،  ابوالعـالء  حـال  شـرح  ضمـن   )]39/8[ دبـاء 
ُ
األ )معجـم  َحَمـوی 

شـمرده اسـت. نیـز ایـن کسـان او را سـتوده اند: صفـدی در الوافـی بالوفیـات؛ تقـی فاسـی )العقـد 

یـخ البلـد األمیـن ]310/7[(؛ قفطی )إنباه الـّرواة علی أنباه الّنحاة ]332/3[(؛ سـیوطی  الّثمیـن فـی تار

)ُبغیـة الُوعـاة: ص401 ]308/2[(؛ محّمـد عبدالحـی )الفوائـد البهیـه فـی تراجـم الحنفیـه: ص39(؛ 

غـة العربیه: 
ّ
یـخ آداب الل یـدان )تار سـید خوانسـاری )روضـات الجّنـات: ص21 ]124/8[(؛ جرجـی ز

فـی  المضیـه  از جواهـر  نقـل  بـه  المطبوعـات )ص1817(  نویسـندۀ معجـم  و  60/3 ]مـج311/14[(؛ 

از  نقـل  بـه  ی  نیـز شـرح حـال و تألیـف شـیخ عبدالقـادر مصـری.  طبقـات الحنفیـه ]523/3[ 

همـۀ  اسـت.  آمـده  ابی حنیفـه  مناقـب  کتابـش  آغـاز  در  الحنفیـه،  طبقـات  فـی  المضیـه  الجواهـر 

ی و تألیف های  گردان و روایتگران از و گسـتردن سـخن در بارۀ اسـتادان و شـا فرهنگ نامه ها 

گرفتـن از تألیف هـای او و اجازه نامه هـای اسـتادان  گرانقـدرش را وانهاده انـد؛ پـس مـا بـا بهـره 

یم. دانش و حدیث، به بررسی این جنبه ها می پرداز

استادانش در دانش و روایت

ی  کـه خطیـب از و 1. حافـظ نجم الّدیـن عمـر بـن محّمـد بـن احمـد َنَسـفی )د. 537( 

گرفـت و از او روایـت می کنـد. دانـش فرا

2. ابوالقاسـم جـاراهلل محمـود بـن عمـر  زَمْخَشـری )د. 538( کـه خطیـب در علـوم عربی 

کـرد و از او روایـت می نمایـد. گردی  ی شـا و ادب نـزد و

1.  حافظ حسن عّطار ُمقری )د. 569(�
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کـه  ی )د. 548(  کروخـی1 َهـَرو 3. ابوالفتـح عبدالملـک بـن ابی القاسـم بـن ابی سـهل 

ـد 
ّ
کـه در مجل ی دانـش آموخـت؛ چنـان  خوارزمـی هنـگام بازگشـتش از حـج، در بغـداد نـزد و

نخست مقتلش )ج1 ]9/1[( آمده است.

4. ابوالحسـن علـی بـن حسـین غزنـوی، ملّقـب بـه برهـان )د. 551(. خطیـب در مدینـة 

ی، از او حدیـث آموخـت. یـخ آخـر ربیـع األّول سـال 544 در خانـۀ و السـالم ]= بغـداد[ بـه تار

5. شیخ الّدین ابوالحسن علی بن احمد بن محمویۀ ُجَوینی برذی )د. 551(�

6. ابوبکـر محّمـد بـن عبیـداهلل بـن َنصـر َزاُغونـی )د. 552( کـه خطیـب در مدینـة السـالم 

ی حدیـث آموخـت. ]= بغـداد[ از و

کـه خطیـب به  7. مجدالّدیـن ابوالفتـوح محّمـد بـن ابی جعفـر محّمـد طائـی )د. 555( 

واسـطۀ نامـه، از او روایـت می نمایـد.

کـه بـا داشـتن اجـازۀ  یه دیلمـی )د. 558(  8 . زین الّدیـن ابومنصـور شـهردار بـن شـیرو

بـا یکدیگـر نامه نـگاری می کرده انـد. او روایـت می کنـد و  از  نقـل حدیـث، 

9. ابوالعـالء حسـن بـن احمـد بن حسـین بـن احمد بن محّمد عّطـار همدانی )د. 569( 

که با داشتن اجازۀ نقل حدیث، از او روایت می کند.

کـه  گزیده در بغـداد،  ـر عبدالملـک بـن علـی بـن محّمـد همدانـی، سـکنا
َ

10. ابوالُمَظّف

خطیـب از او اجـازۀ نقـل حدیـث دارد.

کـه بـه واسـطۀ نامـه، از او  11. ابوالنجیـب َسـْعد بـن عبـداهلل بـن حسـن همدانـی َمـْرَوزی 

می نمایـد. روایـت 

کـه خود او در  12. ابوالفـرج شـمس األئّمه محّمـد بـن احمـد مکـی، بـرادِر خطیب؛ چنان 

کـرده و  ی بـا ایـن عنوان هـا تعبیـر  کتابـش مقتـل اإلمـام الحسـین؟ع؟ بـدان تصریـح نمـوده و از و

اإلسـالم،  رکـن  سـراج الّدین،  بـرادرم،  بزرگـوار،  َبریـِن  »امـام  اسـت:  خواسـته  رحمـت  برایـش 

ی در مجلس امالء او روایت می نماید. شمس األّمه، امام الحرمین.« خطیب از و

که شهری است در نواحی هرات. کروخ  1.  منسوب به 
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کـه خطیـب از او اجـازۀ نقـل  13. ابوطاهـر محّمـد بـن محّمـد شـیحی، خطبه  خـواِن مـرو، 

حدیـث دارد.

کـه بـه واسـطۀ نامـه، از او  14. ابوبکـر محّمـد بـن حسـن بـن ابی جعفـر بـن ابی سـهل زورقـی 

روایـت می نمایـد.

15. ابوالفتح عبدالواحد بن حسن باَقرحی1�

16. ابوَعّفان عثمان بن احمد صرام خوارزمی.

کـه از او اجـازۀ نقـل  17. نجم الّدیـن ابومنصـور محّمـد بـن حسـین بـن محّمـد بغـدادی 

کـرده اسـت. ـْمَطین یـاد  وئـی در َفرائـُد الّسَ کـه حّمُ حدیـث دارد؛ چنـان 

کـه بـه واسـطۀ نامـه، از او  18. ابـوداوود محّمـد بـن سـلیمان بـن محّمـد خیـام همدانـی 

می نمایـد. روایـت 

َفرائـُد  وئـی در  کـه حّمُ کـه خطیـب از وی روایـت می نمایـد؛ چنـان  19. حسـن بـن نّجـار 

اسـت. آورده  ـْمَطین  الّسَ

20. ابومحّمد عّباس بن محّمد بن ابی منصور فضاری طوسی.

21. کمال الّدین ابوذر احمد بن محّمد بن ُبْندار.

22. افضل الحّفـاظ تاج الّدیـن محّمـد بـن َسـّمان بن یوسـف همدانی که به واسـطۀ نامه، 

از او روایـت می نماید.

23. فخراألئّمـه ابوالفضـل بـن عبدالّرحمـان حفربنـدی که با داشـتن اجـازۀ نقل حدیث، 

از او روایـت می کنـد.

24. شـیخ سـعید بن محّمد بن ابی بکر فقیهی که خطیب با داشـتن اجازۀ نقل حدیث، 

که در مقتل اإلمام الحسین؟ع؟ ]27/1[ آورده است. از او روایت می کند؛ چنان 

25. ابوعلی حّداد.

1.  منسوب به باَقرحا از آبادی های بغداد.
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کـه به واسـطۀ نامه،  26. سـیف الّدین ابوجعفـر محّمـد بـن عمـران بـن ابی علـی ُجَمحـی 

از او روایت می نماید.

ی حدیث آموخت. که در بغداد، خطیب از و 27. ابوالحسین بن ِبْشران عدل 

28. مبارک بن محّمد شعطی.

29. رکن األئّمه عبدالحمید بن میکائیل.

کـه خطیـب بـه سـال 544 در بازگشـتش از  30. ابوالقاسـم منصـور بـن نـوح شهرسـتانی 

حـج، در شهرسـتان از او حدیـث آموخـت.

کرمانی. 31. ابوالفضل عبدالّرحمان بن محّمد 

32. ابوداوود محمود بن سـلیمان بن محّمد همدانی که خطیب از وی روایت می نماید 
و با هم نامه نگاری داشـته اند.1

33. سدیدالّدین محّمد بن منصور بن علی مقرئ، معروف به دیوانی.

ی، از او روایت می کند. که در مجلس امالء و کرباسی  34. ابوالحسن علی بن احمد 

که به واسطۀ نامه، از او روایت می نماید. 35. امام مسعود بن احمد دهستانی 

گردان و روایتگران از او شا
1. برهان الّدیـن ابوالمـکارم ناصـر بـن ابی المـکارم عبدالّسـید مطـرزی خوارزمـی حنفـی 

کـه در ُبغیـة  گردی نمـود و از او دانـش آموخـت؛ چنـان  کـه نـزد خطیـب شـا )ز. 538؛ د. 610( 

غوییـن و الّنحـات )ص402 ]311/2[( و مفتـاح الّسـعاده )108/1 ]122/1[( آمـده 
ّ
الُوعـاة فـی طبقـات الل

ـْمَطین ]258/1[ و نیـز در اجـازۀ  کـه در َفرائـُد الّسَ گونـه  ی از خطیـب روایـت می کنـد؛ آن  اسـت. و

کتاب معالم آمده است. ِف 
ّ
ی به بنی زهره و اجازۀ بزرگ مؤل

ّ
مه حل

ّ
بزرگ عال

کـه  ی روایـت می کنـد؛ چنـان  کتابـش المناقـب را از و کـه  2. مسـلم بـن علـی بـن ااُلخـت 

ـی )د. 689( بـه سـید 
ّ
گردان شـیخ نجیب الّدیـن یحیـی بـن سـعید حل در اجـازۀ یکـی از شـا

که در شمارۀ 18 از وی یاد شد. )غ.( کسی باشد  1.  شاید وی همان 

)536(
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شـمس الّدین محّمـد بـن جمال الّدیـن احمـد، اسـتاد شـهید اّول1، آمـده اسـت.

کتابش المناقب  که  3. شیخ ابوالرضا طاهر بن ابی المکارم عبدالّسید بن علی خوارزمی 

را از وی روایت می کند؛ آن سـان که در اجازۀ یاد شـدۀ اخیر آمده اسـت.

ی  کـه کتابـش المناقـب را از و 4. شـیخ ابومحّمـد عبـداهلل بـن جعفـر بـن محّمـد حسـینی 

کـه بـدان اشـاره کردیـم، آمـده اسـت. روایـت می کنـد؛ آن گونـه کـه در اجـازه ای 

ی مازندرانـی )د. 588(؛ چنـان که در  5. ابوجعفـر محّمـد بـن علـی بـن شهرآشـوب سـرو

کـه در  ی و خطیـب بـا هـم نامه نـگاری داشـته اند؛ چنـان  مقابـس األنـوار ]ص12[ آمـده اسـت. و

کتابش مناقب آل أبی طالب ]31/1[ یاد شده است. آغاز 

ی روایـت می کنـد؛ آن  کتابـش مقتـل اإلمـام الحسـین را از و کـه  6. جمال الّدیـن بـن معیـن 

ـْمَطین ]66/2[( یـاد نموده اسـت. وئـی )َفرائـُد الّسَ کـه حّمُ گونـه 

کـرد؛  گردی  کـه نـزد خطیـب شـا 7. ابوالقاسـم ناصـر بـن احمـد بـن  َبکـر نحـوی )د. 607( 

غوییـن و الّنحـاة )ص402 ]311/2[( آمـده اسـت.
ّ
کـه در ُبغیـة الُوعـاة فـی طبقـات الل چنـان 

تألیف های وی
یــخ و ادب و دیگــر دانش هــای  همانــا مایــه وری بســیار ایــن مــرد از فقــه و حدیــث و تار

گــون، و شــهرت بســیارش در روزگار خــود، و نیــز نامه نگاری هایــش بــا اســتادان فنــون اقتضــا  گونا

ــا جــز هفــت  کــه دارای تألیف هــای بســیار باشــد؛ و از دیــد مــن، چنیــن نیــز بــوده؛ اّم می نمــوده 

گــذر روزگار، از میــان رفته انــد. آن هفــت  کــه بیشــینۀ آن هــا نیــز در  کتــاب از وی شــهرت نیافتــه 

کتــاب از ایــن قرارنــد:

ـد، در حیدرآبـاد بـه چـاپ رسـیده 
ّ
کـه بـه سـال 1321 در دو مجل 1� مناقـب اإلمـام أبی حنیفـه 

است.

مـه مجلسـی در بخـش اجـازات بحـار األنـوار )ص30 ]152/107[( چنیـن برداشـت نمـوده کـه اجـازۀ یـاد شـده، از آِن 
ّ

1.  عال
سـید محّمـد بـن حسـن بـن محّمـد بـن ابی الرضا علوی باشـد.

402/4

)538(



غدیر در کتاب و سّنت و ادب )ج 4( 570

2� رّد الّشمس ألمیرالمؤمنین علی؟ع؟ که هم روزگار وی و روایتگرش، ابوجعفر ابن شهرآشوب، 

)مناقب آل أبی طالب: 484/1 ]390/2[( آن را از او یاد کرده است.

ْرَبعیـْن فـی مناقـب الّنبـی األمیـن و وصیـه امیرالمؤمنیـن _ صلـوات اهلل علیهمـا و آلهمـا _ ؛ چنـان 
َ
3� األ

آل  ]مناقـب  ابن شهرآشـوب  ابوجعفـر  اسـت.  آمـده  الحسـین؟ع؟  اإلمـام  مقتـل  کتابـش  در  کـه 

بـا مـن  را  ـِف آن، خوارزمـی، آن 
ّ
گفتـه اسـت: »مؤل ی روایـت می کنـد و  از و ابی طالـب: 31/1[ 

کتـاب بسـیار نقـل می نمایـد.  مکاتبـه نمـود.« ابن شهرآشـوب در مناقـب آل أبی طالـب از ایـن 

کتـاب مناقـب  مـا حدیث هـای نقـل شـده از آن در بـارۀ فضیلت هـای امیرالمؤمنیـن؟ع؟ را بـا 

کـه جریـان و رواج دارد، تطبیـق نمودیـم و آن هـا را در آن نیافتیـم؛ پـس ایـن احتمـال  خوارزمـی 

کتـاِب مناقـب خوارزمـی باشـد، روا نیسـت. کتـاب همـان  کـه ایـن 

ی   کـه ابن شهرآشـوب )مناقـب آل أبی طالـب: 484/1( آن را از آِن و 4� قضایـا امیرالمؤمنیـن 

شـمرده اسـت.

کـه جمال الّدیـن بـن معیـن از آن روایـت  مقتـل اإلمـام الّسـبط الّشـهید _ سـام اهلل علیـه _   �5

ـد 
ّ
کتـاب را در 15 فصـل و 2 مجل ی ایـن  کـه در اجازه نامه هـا آمـده اسـت. و می کنـد؛ چنـان 

کـه فهرسـت فصل هایـش از ایـن قـرار اسـت: تدویـن نمـوده 

یک( بیان پاره ای از فضیلت های پیامبر؟ص؟.

دو( فضیلت های اّم المؤمنین خدیجه بنت ُخویلد.

سه( فضیلت های فاطمه بنت اسد، مادر امیرالمؤمنین؟ع؟.

کش _ صلوات اهلل علیهم _ . چهار( نمونه هایی از فضیلت های امیرالمؤمنین و نسل پا

پنج( فضیلت های صّدیقۀ فاطمه دختر پیامبر؟ص؟.

شش( فضیلت های حسن و حسین _ علیهما الّصاة و الّسام _ .

هفت( فضیلت های ویژۀ حسین.

هشت( خبر دادن پیامبر؟ص؟ از حسین و ماجراهایش.
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یـه و پـس از  یدادهـای میـان امـام حسـین و ولیـد و مـروان در زمـان زندگانـی معاو نـه( رو
مرگـش.

ی و گسـیل داشـتن مسـلم  ده( اخبـار زمـان اقامـت امـام در مکـه و نامه هـای کوفیان به و
بـن عقیـل بـه کوفـه و شـهادت او در آن جا.

یـازده( بیـرون آمـدن از مکـه بـه سـوی عـراق و ماجراهـای طـول مسـیر و فرودآمدنـش در 
کربـال و شـهادتش در آن سـرزمین.

دوازده( کیفر یافتن کشندۀ وی و فروگذارندگاِن یاری اش _ صّلی اهلل علیه _ و لعن کشنده اش.

سیزده( مصیبت و مرثیۀ او؟ع؟�

یارت تربت او. چهارده( ز

پانزده( انتقام ستاندن مختار بن ابی ُعَبید ثقفی از کشندگان و فروگذارندگان یاری اش.

گویـد: »دیوانـی نیکـو دارد و در شـاعری،  بـی )کشـف الّظنـون: 524/1( 
َ
6� دیـوان شـعر. َچل

هم رتبـۀ معاصـران خویـش اسـت.«1

کـه بـه سـال 1224 چـاپ شـد. چندیـن  7� فضائـل امیرالمؤمنیـن، معـروف بـه المناقـب، 

کتـاب را از خوارزمـی روایـت  کـه پیشـتر اشـاره شـد _ ایـن  َتـن از پیشـوایان حدیـث _ چنـان 

جملـه: از  نموده انـد؛ 

1. شیخ مسلم بن علی بن ااُلخت.

2. شیخ ابوالرضا طاهر بن ابی المکارم عبدالّسید خوارزمی.

3. سید ابومحّمد عبداهلل بن جعفر حسینی.

گویـد: »کتـاب المناقـب  کـه  ـی )د. 689( 
ّ
4. شـیخ نجیب الّدیـن یحیـی بـن سـعید حل

تألیـف خوارزمـی را نـزد شـیخ ابومحّمـد عبـداهلل بـن جعفـر بـن محّمـد حسـینی، بـه سـال 593 

گرفتـم.« فرا

کـه از دیـوان او پـس از دیـوان خوارزمـی یـاد  1.  ایـن عبـارت را چلبـی دربـارۀ مّوفق الّدیـن محّمـد بـن یوسـف إربلـی آورده 
نمـوده اسـت. )غ.(
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5. برهان الّدین ابوالمکارم ناصر بن ابی المکارم مطرزی.

کتـاب را روایـت می کنـم از فقیـه امامیـه از سـادات شـیعه،  گویـد: مـن نیـز ایـن  6. امینـی 

سـید  بـزرگ  مـۀ 
ّ

عال از   ،)1366 األّول  ربیـع   14 )درگذشـتۀ  قّمـی1  حسـین  آقـا  حـاج  آیـت اهلل 

ینی )د. 1300(، از عمویش سید محّمدباقر  کشمیری )د. 1323(، از سید مهدی قزو مرتضی 

از   ،)1212 )د.  بحرالعلـوم  محّمدمهـدی  سـید  دایـی اش  از   ،)1246 )د.  ینـی  قزو احمـد  بـن 

کمـل بهبهانـی، از جمال الّدیـن خوانسـاری )د.  اسـتاد بـزرگ بهبهانـی )د. 1208(، از پـدرش ا

مـه محمـد تقـی مجلسـی )د. 1070(، از شـیخ جابـر بن عّبـاس نجفی، از محّقق 
ّ

1125(، از عال

ابوالعّبـاس  از شـیخ  ِهـالل جزائـری،  بـن  از شـیخ زین الّدیـن علـی  کرکـی )شـهید در 940(، 

ـی اسـدی )د. 826(، از 
ّ
ـی )د. 841(، از شـیخ شـرف الّدین ابوعبـداهلل حل

ّ
احمـد بـن فهـد حل

قهرمـان  برگزیـدگان،  آن  افتخـارات  بازمانده هـای  از  فـراوان  فضیلت هـای  از  بسـیاری  برآینـِد  و  محّمـد  آل  فقیـه  وی   .1
مسـلمانان، فقیـه سـرآمد، پارسـای پرهیـزگار، مجاهـد قیام گـر، فراخوان به سـوی راِه پـروردگارش با حکمـت و اندرز نیکو، 
کـه از شـمار بیرون اسـت. کوتاه سـخن آن که  شـکفتن گاه کرامت هـای اخالقـی، و دارای دیگـر فضیلت هـای فـراوان بـود 
گـر شـخصیتی تجّسـم بخش همـۀ ایـن افتخارهـا باشـد، جـز او کسـی نیسـت. مـن در پی آن نیسـتم که از فقاهـت و تقوا  ا
کـه این هـا حقیقت هایـی  گویـم؛ چـرا  کـی و ارجمنـدی اش از نظـر دیـن و نـزد مؤمنـان، بـه تفصیـل سـخن  و پارسـایی و پا
کلمـه، نـه بیشـتر، در بـارۀ قهرمانـی و دلیـری و بلندطبعـی و سـرباززدنش از زشـتی و  روشـن هسـتند. مـن تنهـا بـه یـک 
کـه در راه خـدا سـرزنش  ناپسـندی اشـاره می کنـم. او قهرمانـی بـود قیام گـر و پاسـدار دیـن و شـریعت جـّد امینـش، بـی آن 
کارنامـۀ سـتیز و  کارنامـۀ سـپیدش آن را می دانـد؛  گاه از  کـه جامعـۀ دینـی آ کسـی در وی اثـر نهـد. ایـن حقیقتـی اسـت 
دشـمنی بـا زورمـداران روزگار و طاغوت هـای دوران، آن هـم بـا دلـی اسـتوار و قلبـی مطمئـن و ضمیـری پابرجـا و روحـی 
کنش هـا و عوامـل رویارویـی  کبیـر بـا آن دل جـوان، در برابـر نیرومندتریـن  نیرومنـد و پایـداری سرسـختانه. آری؛ ایـن پیـِر 
کـرد و در مقابـل شـمار و تـواِن آن هـا ایسـتاد و بـا تنـدی و تیزی شـان مقابلـه نمـود، آن هـم بـا شـخصیتی پیراسـته از هر چیز 
جـز دلیـری دینـی و نیـروی ایمـان و شـکوه دانـش و تقـوا و عـّزِت بزرگـواری و شـرافت و واالیـی سـروری و بزرگـی. او از بـرای 
کارهـای نیـک و تالش هـای سـپاس نهادنی انجـام داد تـا بـرای ترویـج معـروف و زدودن منکـر و برپاداشـتن  ایـن همـه، 
کربـالی مقـّدس  کـه از خراسـان هجـرت نمایـد. آن گاه، رحـل اقامـت در  کشـید  کارش بـدان جـای  سـتون های دیـن، 
افکنـد و در آن دیـار، در پنـاه عمویـش امـام شـهید پنـاه گزیـد و در انتظـار نوبـت خیزشـی دیگربـاره ماند تـا آن زمان که این 
فرصـت برایـش پدیـد آمـد، از آن پـس کـه آزمندی دشـمنش او را بر زمین افکند و سـرنگون شـد و آرزوهایـش کارش را تمام 
سـاخت و جـز بدعت هـا و ننگ هـا از او باقـی نمانـد. پـس سـرور ما که شـرح حالش را در دسـت داریم، به ایران بازگشـت 
و دیـری نکشـید کـه آن ناهنجاری هـا و فسـادها را زدود و از پذیرایـی گـرم مؤمنـان چنـدان برخـوردار شـد کـه قابـل وصـف 
نیسـت. سـپس همچـون پیروزمـردی ظفریافتـه بـه عـراق روی نمـود و همچنان در آن سـرزمین بود تا فراخـواِن پروردگارش 

او را فراخوانـد و وی آن را اجابـت نمـود.
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ـی )د. 
ّ
شـیخمان شـهید اّول )شـهید در 786(، از رضی الّدیـن ابوالحسـن علـی مزیـدی حل

ی )د. 
ّ
ـی )د. 726(، از شـیخ نجیب الّدیـن یحیـی بـن احمد حل

ّ
مـه حل

ّ
757(، از آیـت اهلل عال

ِف آن، خطیب خوارزمی.
ّ
689(، از سید ابومحّمد عبداهلل بن جعفر حسینی، از مؤل

ـی، از برهان الّدیـن ابوالمـکارم ناصـر بـن 
ّ
مـه حل

ّ
طریـق دیگـر روایـت مـن نیـز از سـوی عال

ِف آن، ابوالمؤید خوارزمی است.
ّ
ابی المکارم، از مؤل

ذهبـی )میـزان اإلعتـدال: 20/3 ]466/3[( ضمـن شـرح حال محّمد بـن احمد بن علی بن 

حسـن بـن شـاذان، ایـن کتـاب را بـه خوارزمـی نسـبت داده و گفته اسـت: »خطیب خـوارزم از 

طریـق ایـن دروغ زن اّدعاپیشـه _ ابن شـاذان _ حدیث هـای فـراوان باطل و زشـت و ضعیف در 
افتخارات سـرور ما علی  آورده اسـت.«1

ی شـمرده و از آن چنیـن  کتـاب را از آِن و بـی )کشـف الّظنـون:532/2 ]1844/2[( ایـن 
َ
َچل

کرده است: »مناقب علی بن ابی طالب تألیف ابوالمؤید موّفق بن احمد خوارزمی.« تعبیر 

کتاب به نقل روایت پرداخته اند؛  یان حدیث از این  گروهی از راو کنون،  ی تا  از روزگار و

از جمله:

ِف کفایـة الّطالب فی مناقب علی 
ّ
1. حافـظ مفتـی الحرمیـن گنجـی شـافعی )د. 658( مؤل

ی )کفایـة الّطالـب فـی مناقـب  کـه در مصـر و عـراق و ایـران چـاپ شـده اسـت. و بـن أبی طالـب  

علی بن أبی طالب؟ع؟: ص120 و 124 و 148 و 182و 191 و 152 چاپ نجف اشـرف ]ص225 و 227 و 

234 و 245 و 247 و 281 و 323[( از ایـن کتـاب نقـل نمـوده و در چندیـن جـا، بـه تصریـح، ایـن 

ی دانسـته اسـت. کتاب را از آِن و

1. ذهبـی در ایـن گفتـۀ خویـش، بـه عـادت همیشـگی بسـیاری از هم مذهبان خود رفتـار نمودهـ  که او نیـز عادتی نزدیک به 
همینان دارد ـ ، یعنی به دنبال آن اسـت که در بارۀ شایسـتگان زشـتگویی کند و بدون سـبب به آنان دشـنام دهد و بی 
هیـچ موجبـی، بـر ضـّد آن هـا بـه باطـل نظـر دهد. پـس ابن شـاذان را دروغ زنی اّدعاپیشـه شـمرده؛ حـال آن کـه وی بنده ای 
نیک و شایسـته و دانشـوری چیره دسـت و روایتگری نّقاد بوده اسـت. ذهبی حدیث های او را باطل و زشـت و ضعیف 
کـه او به تنهایـی ایـن احادیـث را روایـت ننمـوده؛ بلکـه پیـش از وی، محّدثـان اهـل سـّنْت آن هـا را در  دانسـته، در حالـی 
کرده اند و اهل سـّنت و شـیعیان بر آن ها همداسـتان هسـتند. آری؛ در اّدعای ذهبی،  کتاب های مسـند خویش روایت 

ایـن حدیث هـا ضعیف و زشـت هسـتند؛ چرا که فضیلت هـای امیرالمؤمنیـن؟ع؟ را دربردارند!
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کتـاب  کـه در چندیـن بـاب از  2. سـرور شـیعیان، رضی الّدیـن بـن طـاووس )د. 664( 

الیقیـن فـی أّن علیـًا امیرالمؤمنیـن؟ع؟ از ایـن کتـاب نقـل نمـوده و در همان ]ص166[ گفته اسـت: 

که این دانشـوران  ـِف المناقـب، از بزرگ تریـن دانشـوران مذاهـب چهارگانـه بوده 
ّ
»خوارزمـی مؤل

کرده انـد.« همـو در جـای دیگـر ]الیقیـن فـی أّن علیـًا  او را سـتوده و ویژگی هـای نیکـش را یـاد 

ثان  که محّمد بن نّجار، اسـتاِد محِدّ کس اسـت  ی همان  گوید: »و امیرالمؤمنین؟ع؟: ص155[ 

گفتـه و ثقـه شـمرده اسـت.« در بغـداد، او را سـتایش و مـدح 

هامیـم بسـیار از آن 
ّ
ّر الّنظیـم فـی األئمـة الل

ُ
کـه در الـّد مـه یوسـف بـن ابی حاِتـم شـامی 

ّ
3. عال

ی دانسـته اسـت. کتـاب را از آِن و نقـل نمـوده و بـه تصریـح، ایـن 

ـه ]66/1 و 69 و 75 و  کـه در کْشـُف الُغّمَ 4. بهاءالّدیـن علـی بـن عیسـی ِاْربلـی )د. 692( 

ی دانسته است. کتاب را از آِن و کرده و به تصریح، این  96[ از آن فراوان نقل 

ـْمَطین  الّسَ َفرائـُد  کـه در  وئـی )د. 722(  ابراهیـم حّمُ ابواسـحاق شـیخ  5. شـیخ اإلسـالم 

ی دانسـته اسـت. کتـاب را از آِن و ]383/1[ از آن روایـت نمـوده و بـه تصریـح، ایـن 

کرده است. که در کْشف الیقین ]ص6-12[ از آن نقل  ی )د. 726( 
ّ
مه حل

ّ
6. آیت اهلل عال

کـه بـا ایـن تعبیر، از آن بسـیار نقل کرده  7. نورالّدیـن ابن َصّبـاغ مکـی  ماِلکـی )د. 855( 

کرده اسـت ... .« اسـت: »خوارزمی در المناقب روایت 

کـه در الّصـراط المسـتقیم  8 . شـیخ علـی بـن یونـس عاملـی نباطـی بیاضـی )د. 877( 

از آن نقـل می نمایـد.  ]207/1[

کـه حدیـث زفاف حضرت زهـرا؟اهع؟ را که در المناقب  9. ابن َحَجـر عسـقالنی )د. 973( 

کرده اسـت. ]ص335-354[ موجود اسـت، از خوارزمی روایت 

کـه در غایــة المـرام ]ص84-87[ و  10. سـید هاشـم بـن سـلیمان توبلـی بحرانـی )د. 1107( 

جـز آن، از ایـن کتـاب نقـل می کنـد.
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کـه در بـارۀ امامـت  کـه در ضیـاء العالمیـن  11. شـیخ مـا، ابوالحسـن شـریف )د. 1138( 

گفتـه اسـت: »ایـن را  کـرده و در چنـد جـای  نوشـته و نـزد مـا یافـت می شـود، از آن بسـیار نقـل 

گروهی از اهل سـّنت، نزد آنان ثقه شـمرده می شـود،  که به تصریح  خطیب خوارزمی مشـهور 

کـرده اسـت.« کتابـش المناقـب روایـت  در 

کـه در کتابـش نـور األبصـار ]ص217[ بـه تصریـح، ایـن کتاب  ْنجی شـافعی 
َ
12. سـید ِشـْبل

کرده است. ی دانسته و از آن نقل  را از آِن و

کـه در کتابـش ینابیـع المـوّده ]3/1[ از آن نقل نمـوده، نام آن  13. قاضـی ُقْنـُدوزی شـافعی 

را فضائـل أهل البیت دانسـته اسـت.

کـه در رشـفة الّصـادی ]ص43[ بـا  14. سـید ابوبکـر بـن شـهاب الّدین َحْضَرمـی شـافعی 

کتـاب »المناقـب« از آن نقـل می نمایـد. تعبیـر 

شعرها و خطبه ها؛ والدت و وفات وی
را  ی  آمـده، صفـدی و الّنحـاة ]308/2[  و  غوییـن 

ّ
الل الُوعـاة فـی طبقـات  ُبغیـة  کـه در  چنـان 

ی، جز آن  دارای خطبه ها و شـعرهایی دانسـته اسـت. ما از خطبه ها و سـخنان و شـعرهای و

چـه در دو کتابـش المناقـب و مقتـل اإلمـام الّسـبط الّشـهید آمده، تنها به اندکی دسـت یافتیم؛ با 

بـی )کْشـف الّظنـون ]815/1[( دارای دیـوان شـعر بـوده اسـت. بخشـی از 
َ
گـزارش َچل کـه بـه  آن 

ی در مناقـب آل ابی طالـِب ابن شهرآشـوب ]39/2 و 78 و 195 و 220؛ و 83/3 و 85 و 107[؛  شـعر و

شـرح  ضمـن   )]44-39/8[  41/3( َحَمـوی  دبـاء 
ُ
األ معجـم  و  ]66/2[؛  بیاضـی  المسـتقیم  الّصـراط 

حال ابوالعالء همدانی )د. 567( یافت می شود.

غویین و الّنحاة 
ّ
کـه در ُبغیـة الُوعـاة فی طبقـات الل ی در حـدود سـال 484 زاده شـد؛ چنـان  و

]308/2[؛ الجواهـر المضیـة طبقـات الحنفیـه تألیـف محیی الّدین حنفـی ]523/3[؛ دیباچۀ کتاب 

مناقـب ابی حنیفـه، از قفطـی؛ و الوافـی بالوفیـات صفـدی آمـده اسـت. در الفوائـد البهیـه فـی تراجم 

ی 484 دانسـته شـده اسـت. الحنفیه ]ص41[ سـال والدت و
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الّنحـاة  غوییـن و 
ّ
الل الُوعـاة فـی طبقـات  ُبغیـة  کـه در  گونـه  او در سـال 568 درگذشـت؛ آن 

]308/2[، بـه نقـل از قفطـی؛ الفوائـد البهیـه فـی تراجـم الحنفیـه ]ص41[، بـه نقـل از صفـدی؛ و 

یـخ  یـخ البلـد األمیـن ]310/7[ تألیـف تقـی فاسـی، بـه نقـل از ذهبـی در تار العقـد الّثمیـن فـی تار

بی )کشـف الّظنون ]815/1[(؛ و خوانسـاری )روضات الجّنات ]124/8[( 
َ
اإلسـالم آمده اسـت. َچل

کـه در الفوائـد البهیـه فـی تراجـم الحنفیـه بـه نقـل از قفطـی،  گونـه آورده انـد. پـس ایـن  نیـز همیـن 

یخ صحیح را از  که سـیوطی و جز او تار سـال وفاتش 596 آمده، اشـتباهی روشـن اسـت؛ چرا 

یـخ آداب  کـه در الفوائـد البهیـه فـی تراجـم الحنفیـه سـال 569؛ و در تار کرده انـد. نیـز ایـن  ی نقـل  و

غـة العربیـه ]مـج311/14[ سـال 567 بـرای وفاتـش یاد شـده، از درسـتی دور اسـت. و خداوند 
ّ
الل

دانا است.
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کشته شده در569( 52 . فقیه ُعماره )ز. 513؛ 

مهرت بر هر مسلمان واجب است و دوستی ات ذخیرۀ پیش فرستاده و بهترین دستاورد است.
هـرگاه کسـی بـا دوسـت داشـتنت خـود را گرامـی نـدارد، آن گونـه شـود کـه نـزد خداونـد نیـز گرامی 

نباشد. 
]منصـب امامـت و[ هدایـت را از فرمـان عیسـی فرزنـد »حیـدر و فاطمـه« بـه میـراث بـردی، نـه 

فرمـان عیسـی بـن مریـم.1
کـه او امیـن مـن بـر رازهـای  ایـن سـخن عیسـی بـن حیـدر اسـت: »از عمـوزاده ام فرمـان بریـد؛ 

اسـت.« خداونـد  پوشـیدۀ 
گرفتـه تـا تهامـه، وصـی  کـه مصطفـی عمـوزاده اش را در روز غدیـر بـر همـۀ مـردم، از نجـد  چنـان 

خـود نمـود.
]این دو حادثه[ شبیه هم بودند، نو و کهنه؛ هرچند فضیلت پیشگامی از آِن دیرینگان است.

کـه بـا رشـتۀ محکـم والیـت تـو اسـتوار  دل هـای مسـلمانان را بـا بیعـت بـه دسـت آوردی؛ بیعتـی 
گشـت.

حکومت بر گسترۀ زمین را از پدر و جّد خود به ارث بردی؛ میراثی که پاره پاره نشد.
حّق این میراث از آِن تو است، نه هیچ ستیزه گری، هرچند نردبانی سازد و به آسمان برشود.

گـر ایـن وصیـت را در بـارۀ تـو پـاس دارنـد، دیگـران را در گسـترۀ زمیـن کم تـر از درهمـی نیـز حّقـی  ا
نیست.2

گفتـه و یکـی  کـه خواهـد آمـد و در آن، اهـل قصـر خلیفـه را مرثیـه  او را قصیـده ای اسـت 

1.  خطاب به خلیفه فائز بن ظافر  و این قصیده در مدح او است. )م.(

گفته است. 2.  در این قصیده، خلیفه فائز بن ظافر را مدح 
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از ابیـات آن چنیـن اسـت:
زمین در روز غدیر به اهتزاز آمد، چنان که نیزه ها میان قصر شما به اهتزاز آید.

شاعر
یـدان بـن احمـد حکمـی  فقیـه نجم الّدیـن ابومحّمـد ُعمـارة بـن ابی الحسـن علـی بـن ز

فـان و در زمـرۀ شـهیدان برجسـتۀ ایشـان 
ّ
یمنـی، از فقیهـان شـیعۀ امامیـه و از مدّرسـان و مؤل

پیونـد  کـش  تابنا بـا شـعر  کـه  ی  گشـته اند. ادب درخشـان و تشـیع شـهید  راه  در  کـه  اسـت 

شـعر  کـه  آن گاه  بـود.  او  کننـدۀ  خیـره  فضـل  و  کمال یافتـه  دانـش  ینت بخـش  ز داشـت، 

گوهـر می چینـد یـا زر را در بوتـۀ سـخن می ریـزد! در شـعرش،  کـه آیـا  می سـراید، درنمی یابـی 

شـیوایی و جامعیـت را بـا قـّوت پیونـد داد و روانـی را بـا زیبایی. و فراتر از همۀ این ها، دوسـتی 

کـه واپسـین َدِم  پیوسـته اش بـا خانـدان وحـی بـود و اعتقـادش بـه امامـت ایشـان؟مهع؟؛ چنـدان 

آثـار  گرانسـنگ و  زندگـی اش را بـه پـای ایـن مذهـب فضیلت بـار قربانـی نمـود. تألیف هـای 

علمـی و ادبـی اش یـاد او را تـا روزگار باقـی اسـت، جـاودان سـاخته؛ از جملـه: الّنکـت العصریـه 

یـخ الیمـن، کتابـی در بـاب ارث، دیـوان شـعر، و قصیـده ای بـا نـام  فـی أخبـار الـوزراء المصریـه، تار

که برای صالح الّدین ]ایوبی[ فرستاد. م« 
ّ
م و نکایـة المتأل

ّ
»شکایـة المتظل

نسـب  از  یادکـرد  هنـگام  )ص7(1  المصریـه  الـوزراء  أخبـار  فـی  العصریـه  الّنکـت  کتـاب  در 

گویـد: »و اّمـا اصـل نسـب مـن چنیـن اسـت: قبیلـۀ حکم بـن سعدالعشـیره مذحجی  خویـش 

کـه از سـمت جنـوب،  از قحطـان؛ و وطنـم شـهر مرطـان از وادی وسـاع در تهامـۀ یمـن اسـت 

کنان این شـهر،  یـازده روز بـا مکـه فاصلـه دارد و در همـان جـا زاده شـده و پـرورش یافته ام. سـا

یاسـت و حکومتشـان به مشـیب بن سـلیمان می رسـد  بازمانـدگان مـردم عـرب تهامه انـد کـه ر

کـه جـّد پـدری مـن اسـت؛ و ایـن دو  یـدان بـن احمـد  و او جـّد مـادری مـن اسـت؛ و نیـز بـه ز

َتـن برمی شـمرم؛ در میانشـان  یـازده  تـا  یـدان می گفـت: ›اجـداد خویـش را  پسـرعمو بودنـد. ز

گزیـدۀ دیـوان وی در 399 صفحـه در شـالون بـر سـاحل رودخانـۀ سـون، در چاپخانـۀ مرسـو بـه سـال  کتـاب همـراه  1.  ایـن 
1897 میـالدی بـه چـاپ رسـیده اسـت.

)548(

409/4



579 52 . بقیه ُعمرره

ـف در چندیـن شـاخه از علـوم نباشـد.‹ مـن عمویـم، علـی بـن 
ّ
کـه دانشـور و مؤل کسـی نیسـت 

یاسـت قبیلـۀ حکم بـن َسْعدالعشـیره به  کـه ر یـدان، و دایـی ام، محّمـد بـن مشـیب، را دیـدم  ز

آنـان رسـید و در دسـت ایشـان بـود.«

کـه در بـارۀ دو جّدت، مشـیب  در ادامـه گویـد: »روزی بـه بـرادرم یحیـی گفتـم: ›کیسـت 

یدان بن احمد، چنین سروده است )؟(: بن سلیمان و ز
هرگاه رویدادهای روزگار بر درت کوبند و دردش را طبیبی نیابی،

و کسی که از یورش زمانه پناهت دهد یافت نشود، زیدان و مشیب پناه تو خواهند بود.
کـه روی روزگارم از چیرگـی  کنـده ام را بـه مـن بازگرداندنـد، در حالـی  ک پرا کـه امـال آن دو بودنـد 

دشـمن، عبـوس و تـرش بـود.
کـه رویدادهـای سـخت در برابـر  کـردن مـن جبـران کردنـد؛ یاری کردنـی  و بی یـاوری ام را بـا یـاری 

گردند.‹ آن تسـلیم 

زیر  سرزمین  از  را  او  مردمش  که  است  فرودی  حبابۀ  بن  علی  سلطان  ی  ›و گفت: 

کردند و برادرش، سالمه، را  کش را از او ستاندند و تهیدستش  حکومتش بیرون راندند و امال

ی، همراه جماعتی  ی نزد دو جّد ما فرودآمد و آنان با و به جای او بر حکومت نشاندند. پس و

از یاران خویش روان شدند تا سالمه را عزل نموده، علی را دیگربار به حکومت رساندند و 

نیز آن چه در  و  او رسید  به  از احسان ورزی آن دو  ی آشتی دادند. و آن چه  با و را  کسانش 

کردند و اسبان و شترانی برایش فرستادند، افزون بر 50000  ی برای لشکر هزینه  یاری رسانی و

گفته است: دینار طال بود. شاعْر مدّبِر حکمی در بارۀ پدر و دایی ام، ضمن قصیده ای بلند 
کندۀ ابن حبابه را به او بازگرداندند. ک پرا دو جّد شما امال

که زیدان با صولت خویش  ک را بازگرداَند، آن گاه  که این امال گرفت  مشیب از شمشیر ضمانت 
آن را بازگرداند.

شـما دو تن نیز همان بنای سـیادت آنان را رفعت بخشـیدید و نشـان دادید که پسـر از پدر نشـان 
دارد.‹

کـه در آسـتانۀ مـرگ قـرار  پـدرم برایـم حکایـت نمـود: ›عمویـت علـی چنـان بیمـار شـد 

گرفـت و سـپس از آن بهبـود یافـت. آن گاه، شـعری برایـش خوانـدم از مـردی از بنی حـارث بـه 
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کـه بـر عهـده اش واجـب شـده بود،  ی آمـد تـا در پرداخـت دیـه ای  کـه نـزد و نـام سـلم بـن شـافع 

گـرم بـود، مـرد حارثـی بـه میـان قبیلـۀ خـود  ی  یـاری اش نمایـد. اّمـا چـون سـِر مـا بـه بیمـاری و

کـه ابیاتـی از آن چنیـن اسـت: بازگشـت و قصیـده ای بـرای مـن فرسـتاد 
گر علی بن زیدان از میان ما رود، دیگر ای آسمان! ستاره ات طلوع نکناد! ا

و زنان را بارداری حرام باد و زمین از آب باران سیراب نگرداد!

ک بر سر باد! کنانش را خا چون ابوالحسن رود، دنیا و همۀ سا

گریسـت و مـرا دسـتور داد تـا آن مـرد حارثـی را فراخواَنـم. آن گاه، بـه او 1000  پـس عمویـت 
دینـار بخشـید و پـس از شـش مـاه نیـز آن دیـه را از جانـب او فرسـتاد؛ و هـرگاه او را می دیـد، 

گرامی اش می داشت و بر باالی مجلس می نشانید.‹«

که چکیده اش چنین است: »به سال 529 بلوغ را دریافتم؛ و در  سپس سخنی آورده 
سال 531 پدرم مرا همراه وزیْر مسلم بن سخت، به زبید فرستاد. بدان جا فرودآمدم و پیوسته 
جویای دانش بودم. چهار سال در آن جا به سر بردم، بی آن که جز برای نماز جمعه، از مدرسه 
بیرون آیم. در سال پنجم، به دیدار پدر و مادرم آمدم و دیگربار به زبید رفته، سه سال در آن شهر 
ماندم. در این مّدت، گروهی از دانش پژوهان، مذهب شافعی و مباحث تقسیم ارث را نزد من 
که در یمن تدریس می شود. به سال 539 پدر و  کتابی در همین مبحث است  آموختند و مرا 
پنج تن از برادرانم به زبید آمدند تا مرا دیدار کنند. شعری از خویش برای پدرم خواندم و او آن را 
پسندید. سپس گفت: ›به خدا سوگند! تو، خود، می دانی که ادب نعمتی است از نعمت های 
خدا بر تو. پس آن را با نکوهش مردم، کفران مکن!‹ پس مرا سوگند داد که هرگز هیچ مسلمانی 

را حتی با یک بیت شعر هجو ننمایم؛ و من بر این کار سوگند خوردم.

آن گاه، همـراه ملکـۀ آزاده، مـادِر فاتـک پادشـاه زبیـد، بـه حـج رفتـم. دیگربـار نیـز بـه سـال 
گزاردم. در موسم همین سال، امیر حرمین، هاشم بن فلیته، درگذشت و فرزندش،  549 حج 
قاسـم بـن هاشـم، عهـده دار امیـری حرمیـن شـد. او مرا به نمایندگی، به سـفیری مصر گماشـت 
و مـن در مـاه ربیـع االّول سـال 550 بـدان جـای درآمـدم. در آن هنـگام، خلیفـۀ مصر امـام فائز بن 

یـک بر عهده داشـت. چـون برای سـالم دهی بر  ئـع بـن رّز ظافـر بـود و وزارتـش را ملـک صالـح طال
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آن دو، در تاالر طالی کاخ خلیفه حضور یافتم، قصیده ای بر آنان خواندم با این مطلع:
سـتایش بـاد شـتران نجیـب را بعـد از عـزم و هّمتـم؛ ستایشـی درخور همۀ نعمت هایـی که به من 

کرده اند. عطـا 
کـه لـگام اسـبان آرزوی رتبـۀ ِخطـام1  حـّق را انـکار نمی کنـم. شـتران را نـزد مـن جایگاهـی اسـت 

شـتران می برنـد ]و بـه آنـان رشـک می ورزنـد[.
ایـن شـتران بـارگاه عـّزت را بـه دیـد مـن نزدیـک سـاختند، چندان که پیشـوای زمانـه را از نزدیک 

کنم. مالقـات 
از کعبۀ بطحا و حرم بیرون شدند و به سوی کعبۀ احسان و کرم درآمدند.

آیـا خانـۀ خـدا می دانـد کـه مـن پـس از فراقـش از حرمـی بیـرون نیامدم مگـر آن که بـه حرمی دیگر 
درآمده ام؟

یعنی جایی که سراپردۀ خالفت میان دو نقیض عفو و انتقام برپا است.
و انوار مقّدس امامْت چهرۀ دو منفور، ستم و ظلمت، را روشن می کند ]و آن را می زداید[.

و نبّوت را خانه هایی است که دو پنهان را بر ما فاش می سازد: ]جایگاه[ حکومت و حکمت.
و نیکی ها را نشانه هایی است که به ما ستایش دلیری و کرم سرشار را می آموزد.

و عظمت را زبان هایی است که رفتار و اخالق پسندیده را زبان به مدح گشاید.
این رایت برافراشتۀ شرافت را دو دست بلند مجد و هّمت به بلندا برآورده اند.

به سـلطان فائز معصوم سـوگند خورم و باور دارم که این سـوگند مایۀ رسـتگاری و سـبب دریافت 
پاداش قسـم راست است.

وزیرش صالح زدایندۀ غم ها، پاسدار حریم دین و دنیا و اهل آن ها است.
همان پوشندۀ جامۀ فخر که تار و پودش را فقط دست شمشیر و قلم بافته است.

وجـودش مایـۀ ایجـاد هرچیـزی شـد که روزگار می خواسـت و جود و کرمش شـکایت شـکایتگران 
از نـاداری را از میان برداشـت.

نیزه های بلند، چیرگی بر مملکتی را بدو بخشیدند که عّزت واالیی را به ثرّیا عاریه می دهد.
در بیداری صاحب جایگاهی بلندرتبه می بینم که پندارم در خواب بینمش.

روزی است از عمرم که نه به آروزیم راه می یافت و نه خواستۀ هّمت به آن بلندا برمی شد.
کلماتـم را درخـور  کـه  کشـم؛  کاش سـتارگان بـه مـن نزدیـک می شـدند تـا آن هـا را بـه رشـتۀ مـدح 

شـما نمی پسـندم.

کنند تا بدان وسیله فرمان پذیرد. )ن.( که در بینی شتر  1. زمامی است 
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او را در جایـگاه وزارت بینـی کـه مقـام خالفـت را خیرخواهانـه خدمـت کند و کسـی انگشـت اّتهام 

به سـویش نگیرد.

چنـان بـه هـم پیونـد عاطفـی دارنـد کـه درمی یابیم آن دو را اندیشـۀ نیک به هم پیونـد داده، نه 

خویشاوندی.

عدل این خلیفه و وزیر سایه ساری بر سر اسالم و اّمت افکنده است.

در قیـاس بـا فیـض آن دو، نیـل بـه هنـگام سرشـاری اش انـدک اسـت. بـاراِن پیوسـته کجـا توانـد 

کنـارش از احسـان دم زنـد؟ کـه در 

کـه ملـک صالـح در همـان حـال که شـعرم را می خواندم، بارها خواسـت که  در یـاد دارم 

بخشـی از شـعر را دیگـر بـار بخوانـم. اسـتادان و امیـران برجسـته و بـزرگان نیـز بـه هـر شـیوه  مـرا 

تحسـین نمودنـد. سـپس خلعت هایـی از جامه هـای طالیـی دربار به من اهـدا کردند و ملک 

صالـح، خـود، 500 دینـار بـه مـن داد. آن گاه، یکـی از اسـتادان از جانـب بانـو شـریفه، دختـر 

امـام حافـظ، 500 دینـار دیگـر بـه مـن داد و آن امـوال همـراه مـن تـا خانـه ام آورده شـد و از سـوی 

کسـی نگشـته بـود. نیـز  کـه پیـش از مـن بـرای  گشـت  مهمان سـرا بـرای مـن مقـّرری ای جـاری 

امیـران حکومـت، مـرا برای سـور دادن، به سـراهای خویش دعوت کردنـد و ملک صالح برای 

همنشـینی، مـرا بـه حضـور خوانـد و در شـماِر افـراد مجلس ُانـِس خود قـرار داد و صله هایش را 

ی، از برجسـتگان  بـر مـن سـرازیر سـاخت و احسـانش مـرا در خـود فروبـرد. مـن در محضـر و

ادب، ایـن کسـان را مالقـات نمـودم: شـیخ جلیـس ابوالمعالـی بـن حّبـاب1؛ موّفـق بن خالل، 

ب ابومحّمد حسـن بـن زبیر. 
ّ

سرپرسـت دیـوان دبیـری؛ ابوالفتـح محمـود بـن قـادوس2؛ و مهـذ

کـه در فضیلت هـای انسـانی و سـرآمدی، بـا بهـرۀ  کـس نبـود  در ایـن میـدان سـبقت، هیـچ 

تمام نتازد و به سوی هدف به درستی تیر نیندازد.«

ــاعران و  ــود، ش ــوس نم ــال جل ــاالر ط ــاور3 در ت ــون ش ــت: »چ ــه اس گفت ــان: ص69(  ــو )هم هم

کتاب )387/4( گذشت. که شرح حالش در همین  1.  از شاعران غدیر 

کتاب )338/4( گذشت. که شرح حالش در همین  2.  از شاعران غدیر 

ید و او  که بر ملک عادل، فرزند ملک صالح بن رّزیک، شـور 3.  وی همان شـاور بن مجیرالدین ابوشـجاع سـعدی اسـت 
گشـت. )ن.(  را به قتل رسـاند و بر مصر حکومت یافت. در ضمِن شـرح حال ملک عادل، از او یاد 
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گفتنــد.  یــک بــد  ســخنوران و انبوهــی از مردم، جــز اندکــی از ایشان برخاســتند و از خانــدان رّز

ــاط، سپهســاالر لشــکر. میــان مــن و  ــن خّی ــود و یحیــی ب ــار ب در آن هنــگام ضرغــام، رئیــس درب

شــاور، انــس و الفتــی تمــام و اســتوار برقــرار بــود؛ پــس در روز دوم جلــوس او، در حضــور جمعــی 

انبوه، قصیده ای خواندم با این سرآغاز:
که از آن می نالید، نجات یافت. در دولت تو، زمانه از بیماری به سالمت رسید و روزگار از دردی 

روزگار خاندان ُرّزیک پایان یافت؛ اّما ستایش و نکوهش آنان پایان نگیرد.

گویا ملک صالح و ملک عادل از آن خاندان بر فراز این شاه نشین نه نشسته اند و نه برخاسته اند.

کن بـود، آن هـا بـر سرشـان بـه حرکـت درآوردنـد. گاه بـه وقـت صلـح و دوسـتی  نیـز  فتنـه را کـه سـا

می تـوان از سـنگ بـرگ بـرآورد.

گمان داشتیم _ و برخی گمان ها گناه است _ که این جمع هرگز نخواهد پاشید.

اّمـا از آن گاه کـه چـون شـاهین فرود آمدی، آن جماعت الشـخوران کـه گرد آن ها بودند، خیانت 

کردند.

_ ضرغـام ایـن بیـت را از مـن زشـت می شـمرد و عیـب می نمـود و می گفـت: ›مـن نـزد تو، 

الشخورم!‹ _
آنان دشمنی نبودند که گامشان بلغزد؛ بلکه در سیل ویرانگرت غرق گشتند.

از بزرگداشـت جـز تـو ]= خانـدان رّزیـک[ قصـدی جـز بـزرگ شـمردن جایگاهـت نـدارم. پـس مـرا 

معـذور دار و سـرزنش مکـن!

کـه هنـوز از آن دیرگاهـی  گـر روزگار ایشـان را شـکرگزارم، بـه پـاس آشـنایی بـا روزگار ایشـان اسـت  ا

نگذشته است.

گر روزی دهان به نکوهش آنان گشایم، فضل تو روا خواهد داشت که دهانم را بربندد. ا

گفتار بازمی دارد. خداوند از روی نیکی به بندگان، آنان را به احسان امر می کند و از زشتی در 

گفتند.« یک را سپاس  آن گاه، شاور و دو پسرش این وفاداری من به خاندان رّز

وفـا  بـود،  او همنشـین و همـدم  بـا  کـه  بـه عهـد هـر  و  بـا دلیـری حریم بانـی می کـرد  ی  و

کـه  ی دفـاع می نمـود. او را عملکردهـای درخـوِر سـپاس اسـت  یـد و بـه صراحـت از و می ورز

ی غیرتمنـد بـود و از حرمـت دوسـتی پاسـداری می کـرد. پـس از مـرگ خلیفـه  نشـان می دهـد و
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یـد، در  کاخ مروار عاضـد، روزی او و رضـی ابوسـالم یحیـی َاْحـَدب بـن ابی حصیبـۀ شـاعر در 

مجلـس نجم الّدیـن ایـوب بـن شـاذی حضـور یافتنـد. ابن ابی حصیبه بـرای نجم الّدین ایوب 

گفـت: شـعری خوانـد و در آن، چنیـن 
گوشـه ای  گوشـه ای از آن باشـد و  کـه بـرای او نمی پسـندم تنهـا مالـک  ای خـدای مالـک زمیـن! 

دیگـر تحـت فرمان روایـی او نباشـد.

خداوند در این جهان، این خانه را برای سـکونتت مهیا سـاخته و بهشـت و غرفه ها را نیز در آن 

جهـان برایت فراهم کرده اسـت.

کنان پیشـینش؛ پس تو به سـبب سـکونت در آن، لباس  این خانه از تو شـرافت یافت، نه از سـا

عـّزت بپـوش و او نیـز بـه خاطر تو باید لباس شـرف بپوشـد.

آنان در این سراِی چون گوهر، صدف بودند، اّما تو گوهری که این خانه برایت صدف است.

گفت: ی،  فقیه ُعماره در پاسخ و
گفتـی، سـخیف و  کـردی! و آن چـه در عیـب آنـان  گنـاه  کـه سـروران و خلفـا را هجـو نمـودی؛  ای 

بـی ارزش اسـت.

آنـان را صدفـی خوانـدی کـه در گوهـر جـای گرفتنـد. اّما همـگان دانند که همواره گوهـر در میان 

صدف جـای دارد.

کـی یافـت. پـس ستایشـگر به وصف  ایـن سـرایی بـود کـه گوهـر ایشـان در آن جـای گرفـت و تابنا

گشـود؛ آن زبان 

که اشـراف و شـرافت را در خود جای  گفت: »این مرواریدی اسـت؛ شـگفتا از زیبایی اش و این  و 

داده است!«

اینان آیات خدا بودند که این جا مکان گرفتند و پیشتر در کتاب خدا جای گرفته بودند.

ایشان گوهری یگانه اند و نوری که از میان مردمان کسی آن را نمی شناسد، مگر اهل معرفت.

گر می خواسـتند بـدو بنگرند،  گـر آنـان تجّسـم ایـن نـور نمی گشـتند، مردم در عیـن بی بصیرتی، ا ا

نـوْر چشمانشـان را می ربود.

کرامت تر است؛ زیرا همواره حریم دار و وفامند است. ای سگ! سگ نیز از تو با

کـه حـق  گویـد: »خداونـد ُعمـاره را پـاداش نیـک دهـد  َمْقریـزی ]الِخَطـط و اآلثـار: 469/1[ 

ی بـود. پـس  کـه عـادت و وفـاداری را بـه جـای آورد و بـه حریـم داری نیـک وفـا نمـود، چنـان 
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کشـته  کـه سـّنت عاشـقان اسـت _ در ادای حـّق دوسـتی و هـواداری،  گزیـر _ همـان سـان  نا

کند و از او درگذرد!« شد. خدایش رحمت 

شـدن  برچیـده  از  پـس  فاطمـی،  پادشـاهان  از  سـلطنت  کاخ  صاحبـان  بـارۀ  در  را  او 

کـه بـا وفـاداری بـه عهدشـان، در سـوگ ایشـان سـروده و از  حکومتشـان، قصیده هایـی اسـت 

جملـۀ آن هـا، قصیـده ای اسـت بـا ایـن مطلـع:
گرچـه شـترانش او را از آن جـا  هیـچ روزی بـر لیـال و آثـار بـر جـای مانـده از او اشـک میفشـان، 

کوچاندنـد!

خدایـت هدایـت کنـد! بـر قصرهـای ویـران شـدۀ سـاداتی بنـال کـه مصیبـت روزگار دامـن  آن هـا و 

قصرهاشـان را گرفـت.

گشـت؛ زیـرا ملوکشـان فنـا یافتنـد و از آن پـس، حـال و وضـع ایـن  کهنـه  نشـان های آن قصرهـا1 

قصرها دگرگون گشت.

از همان قصیده است:
گردنش را پس از آراسـتگی به زیورهای نیکو، بی زیور  کار انداختی و  ای روزگار! دسـت مجد را از 

نهادی.

گر بر لغزش های روزگار دست یافتی، جبران کن! در راه اندیشۀ پرلغزشت کوشیدی، پس ا

نرمـۀ بینـی میان برآمـده ات را بریـدی ]و خویـش را خـوار سـاختی[! پس زین پـس جانت از لب به 

دندان پشـیمانی گزیدن و شرمسـاری خالی نیست.
شتابان بنیان نیکی را ویران کردی. به شتاب رفتی. آرام تر! پس چرا آرام نمی روی؟

دریغ من و همۀ آرزومندان بر مصیبتی که گرامی ترین دولت را رسید!
به مصر درآمدم و خلفایش چندان مرا احسان کردند که از امید و انتظارم فراتر بود.

کـه مـن دسـت طلـب دراز  از ایشـان هـزار هـزار عطـا و بخشـش دیـدم. کمـال ایـن عطـا بـه آن بـود 
نمی کـردم و ایشـان عطـا می کردنـد.

آن گاه که اسبان سر باال گرفته با کفل هاشان می خرامیدند، من وزیر مسند خالفت بودم.
کارم پاس داشت. و از بزرگان لشکر چنان مهر و دوستی دیدم که مرا از پیشامد خلل در 

گر در نکوهشم کوتاهی ورزی، مالمتت باد! ای که مرا در مهر فرزندان فاطمه مالمت می کنی! ا

گویا »معالمها« درست است. )ن.( 1.  در متن »معالمهم« آمده، ولی 
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خدای را؛ در ساحت این دو قصر بگرد و همراه من بر آن ها زاری کن؛ نه بر صّفین و جمل!
کنان ایـن دو بگـو: »بـه خـدا سـوگند! زخـم من از اندوه شـما التیـام ندارد و جراحتـم رو به  و بـه سـا

بهبـود نرود.«
گر سپاه فرنگیان به خاندان امیرالمؤمنین علی یورش می آورد، چه بدتر از این می کرد؟ ا

که آن چه را شـما در اختیار داشـتید، یا به اسـارت می گرفتند و یا به خود انتقال  آیا جز این اسـت 
می دادند؟

و بـا شـما نیـز چنیـن کردنـد، حـال آن کـه نـام جّدتـان محّمـد و پدرتـان علی قابـل انتقال نبـود ]تا 
کننـد[. آن را از آِن خـود 

به قصر مرور کردم و دیدم که گوشه هایش تهی از مهمانان است که پیشتر قبلۀ قبله ها بود.
از بیم انتقاد دشمنان، از آن روی گرداندم؛ اّما روی مهرم به شما برنتافته است.
چون دیدم آستانتان خالی و راهش مهجور مانده، از اندوه اشکم سرازیر گشت.

بر بزرگواری های شما که زمانه بر آن گذشت، اّما دگرگونی نپذیرفت، می گریم.
کـه انـس گاه مهمانانتـان بـود؛ اّمـا امـروز از آثـار بازمانـده و  کاخ  و می گریـم بـر مهمان سـرای آن 

اسـت. وحشـت بارتر  ویرانه هـا 
کـه مـکارم و بزرگواری هاتـان از روزگار شـکایت می بـرد از آن  گاه  و نیـز بـر مراسـم عیـد فطـر، آن 

کـه قابـل تحّمـل نیسـت. ظلمـی 
گشـت و  کنون پوسـیده  که هر سـال دو بار نو می شـد و ا و نیز بر مراسـم پوشـاندن لباس بر مردم 

تازه هـا کهنه شـد و از میـان رفت.
و نیز بر مراسم جشن شما در روز خلیج که آراسته بر شتر می نشستید.

و نیز بر مراسـم آغاز سـال و عید فطر و قربان. چه باران بخشـش ها و عطاها که کم و ناچیز نبود  
کردید! و در آن  روزها بر همگان جاری 

کـه نیزه هـا ]در جشـن آن روز[ میـان دو قصـر شـما  زمیـن در روز غدیـر بـه اهتـزاز درمی آمـد، چنـان 
بـه اهتـزاز درمی آمـد.

کـه در جامه هـای فاخـر  اسـبان بـا آرایـه و نشـان، بـه نمایـش نهـاده می شـدند، هماننـد عروسـان 
و زیورهـا.

حمـل  اّرابه هـا  و  شـانه ها  بـر  جـز  پذیرایـی،  سـینی های  بزرگـی  دلیـل  بـه  را  مهمانـان  غـذای  و 
. نمی  کردیـد 

و هم کیشـان خویـش را بـه نیکـی، ویـژه نسـاختید، مگـر آن کـه نیکی تـان پیروان کیش هـای دور 
را نیـز در بـر گرفت.
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گاه در می رسند، مقّرری برنهادید؛ برای اهل دو ذّمه و مهمانان مقیم و پیک هایی که نا

یـس«1 کـه خلعـت و صله هـای فراوانـی از آن جامه هـا بـه مردمان  و نیـز جامه هـای نگاریـن در »ِتّنِ

سـرزمین ها و دولت ها بخشـیده می شـد.

کـه در علـم و عمـل جایگاهـی واال داشـت، از احسـان شـما  کـس  و در مسـاجد جامـع، بـرای هـر 

بـود. بهره هـا 

بسا که روزگار به دژ و پناه شما درآید و بندش به وسیلۀ شما گشوده گردد.

که از دوسـتارانتان نیسـت، از عذاب  به خدا سـوگند! روز قیامت، دشـمنتان رسـتگار نگردد و آن 

خداوند رها نشود.
نیز در گرما و تشنگی روز قیامت، از دست بهتریِن آفریدگان و خاتم رسوالن، آب ننوشد.

و بهشت آفریدۀ خدا را نبیند، آن که به امام عاضد بن علی خیانت روا داشت.
ایشان امامان و رهنمایان و ذخیره های منند، آن گاه که در بند گناهانی که پیش فرستادم، باشم.

به خدا سوگند! حّق مدح ایشان را ادا نکردم؛ زیرا فضلشان همچون باران سیل بار بود.
هرگاه سخنان فراوان و گسترده گردد، خدای را سپاس که من در بارۀ آن ها شرمسار نیستم.

در دنیا و آخرت، ایشان دروازۀ نجاتند و مهرشان بنیاد دین و عمل است.
گر به روزگار خشکسـالی برآمدن و برون  و نیـز نـور هدایـت و چراغ هـای تاریکـی و جایـگاه بارانند، ا

ُکند و کهنه شـده باشـد2 ]و بارانی نبارد[. شـدن سـتارگان باران خیز، 

کاسـتی  ناپذیر  کـه نورشـان نـاب و برگرفتـه از نـور خالـص و  امامانـی هسـتند آفریـده شـده از نـور 

اسـت. خداونـد 

به خدا سوگند! هرگز از مهرشان دل برنگیرم، تا آن گاه که خداوند اجل مرا به تأخیر اندازد.

گروهـی بـه قتـل رسـید؛ زیـرا بـه آنـان اّتهـام  ی بـه سـبب سـرودن همیـن قصیـده، همـراه  و

بـه  را  آنـان  و  کـرده  نامه نـگاری  فرنگیـان  بـا  و  کـه ضـّد صالح الّدیـن دسیسـه چیـده  بسـتند 

جنـگ بـا او فراخوانده انـد تـا فرزنـِد عاضـد را بـه خالفت بنشـانند. آنان یکی از لشـکریان را که 

کـه نـزد صالح الّدیـن حضـور یافـت و او  مصـری نبـود، بـه میـان خـود راه داده بودنـد و همـو بـود 

گذشـته بـود، خبـر داد. پـس صالح الّدیـن آنـان را بـه حضـور خوانـد و  را از آن چـه میانشـان 

1.  شهری در مصر که در آن پارچه های نگارین و فرشهای بوقلمون بافته می شد. بنگرید به: معجم البلدان: 51/2. )ن.( 

که همین درست است. )ن.(  ت« درج شده 
َ
2.  در متن »َرَبت« آمده، ولی در نسمة السحر: 462/2 »َرّث

)556(

416/4



غدیر در کتاب و سّنت و ادب )ج 4( 588

ی فرمان داد تا ایشـان را به دار  ایشـان ماجرا را انکار نکردند و آن را زشـت نشـمردند. آن گاه، و

یختـه شـدند، در  کشـند و آنـان در روز شـنبه بـه سـال599 1 در مـاه رمضـان، در قاهـره بـه دار آو

که پیشـتر در روز یکشـنبه 23 شـعبان دسـتگیر شـده بودند. این کسـان نیز همراه فقیه  حالی 

کامـل؛ داعی الّدعـاة  ُعمـاره، بـر دار رفتنـد: قاضی القضـاة ابوالقاسـم هبـة اهلل بـن عبـداهلل بـن 

گاه بـود؛ پـس شـکنجه اش کردند تا آن را فاش  ی از جـای دفینه هـای کاخ آ ابن عبدالقـوی _ و

مسـؤول  عویـرس،  نمانـد _ ؛  نشـانی  گنجینه هـا  آن  از  و  داد  جـان  و  نکـرد؛  چنیـن  او  و  کنـد 

نجـاح  مصـر؛  امیـران  از  کاتـب،  عبدالّصمـد  پنهـان؛  اسـناد  دبیـِر  شـبریا،  دیـوان؛  نظـارت 

کار را داده بود. که به آنان مژدۀ پیروزی در این  حمامی؛ و ستاره شناسـی مسـیحی 

که قاضی فاضل در نابودی وی  گوید: »دور نیست  صفدی )الغیث الُمسجم ]307/2[(2 
او  با  که صالح الّدین در بارۀ ُعماره  آن گاه  زیرا  باشد؛  برانگیخته  او  را ضّد  کم  کوشیده و حا
مشورت نمود، گفت: ›تبعید گردد!‹ گفت: ›شاید بازآید!‹ گفت: ›تنبیه شود!‹ گفت: ›سگ 
گفت:  کشته شود!‹  گفت: ›پس  چندی سکوت می ورزد و آن گاه، دیگربار پارس می کند!‹ 
تا  داد  فرمان  و  برخاست  به شتاب  انجام دهند!‹ پس  را خواهند،  کاری  ›حکمرانان چون 
ُعماره را همراه قاضی عویرس و گروهی از پیروانشان به دار کشند. چون ُعماره را گرفتند تا بر دار 
گماِن نیک  که به او  گفت: ›مرا بر دِر خانۀ قاضی فاضل برید!‹ و این از آن روی بود  کشند، 

داشت. اّما چون قاضی او را دید، برخاست و دِر خانۀ خویش را بست. آن گاه، ُعماره سرود:
عبدالعزیز روی نهان کرد. دیگر شگفت است که مرا رهایی باشد.«

کاتـب در خریـدة القصـر و جریـدة العصـر، ایـن سـروده را از ابوالیمـن تاج الّدیـن  عماد الّدیـن 

کْنـدی پـس از بـر دار شـدن ُعمـاره نقـل کرده اسـت:
ُعماره در اسالم خیانت ورزید و در این خیانت،  با صاحبان کنشت و صلیب، هم پیمان گشت.

در دشمنی با احمد، شریک مشرکان شد و در راه مهرورزی به صلیب، بر صلیب رفت.

یـخ درسـت نیسـت؛ زیـرا فقیـه عمـاره در سـال 569 کشـته شـد. گویـا در چاپ هـای الغدیـر، سـهوی رخ داده و  1.  ایـن تار
»سـّتین« بـه »تسـعین« تصحیـف شـده اسـت )ن.(

2.  با اندکی اختالف در واژگان. )غ.(
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بدمحضر بود و چون او را می آزمودی، درمی یافتی که در نفاق سرسخت بود.

فردای قیامت، نتیجۀ کارهایش را خواهد دید و در میان آتش، خونابه و چرک خواهد نوشید.

یـک جایگاهـی واال داشـت و او نیـز در بـارۀ آنـان فراوان شـعر سـرود  ُعمـاره نـزد خانـدان رّز

کتابـش الّنکـت العصریـه فـی أخبـار الـوزراء المصریـه آمـده اسـت. در الّنکـت  کـه در دیوانـش و نیـز 

ئـع سـه هزار دینـار را در  کـه ملـک صالـح طال العصریـه فـی أخبـار الـوزراء المصریـه ]ص45[ آمـده 

ی فرسـتاد و همـراه آن، بـه خـّط خویـش نوشـت: کیسـه بـرای و سـه 
به فقیه ُعماره بگو: »ای بهترین دارندۀ فهم نافذ و نیروی سخنوری!

گذار!‹ و به سرای ما درآ! اندرز کسی را شنو که به هدایتت می خواند. بگو: ›گناهانم را وا
آن گاه، امامان را شفیع خود خواهی یافت و جز نزد ما سّنت و کتاب نخواهی دید.

بر من باد که جایگاهت را میان مردمان واال گردانم؛ و چون شفاعتم خواهی، اجابتت کنم.
کنون سه هزار سکۀ طال برگیر؛ که طالی مذاب برای تو کم است.« ا

ی، این سروده اش را نوشت: ُعماره در پاسخ و
تو بزرگ تر از آنی که چنین خطابم کنی، ای واالقدرترین پادشاه روزگار!

اّما آن گاه که عالمانتان اعتقاِد آبادم را تباه کردند و اعتقادم خراب شد،

و فکر مرا به گفتار خویش فراخواندید، شما را اطاعت کرد و اجابت نمود.
گذار و این باب را بربند!1 گیر و بر من مّنت  پس محّبت زاللم را سخت در اختیار 

در زمان زندگانی فقیه ُعماره، شش پسر وی درگذشتند و او در سوگ آنان شعر سرود. نام 

آن ها از این قرار بود: عبداهلل، یحیی، محّمد، َعِطیه، اسماعیل، و حسین. نخست دو پسرش، 

عبداهلل و یحیی، وفات یافتند و آن گاه، محّمد در شب دوشنبۀ چهارم جمادی االولی به سال 

556 در مصر درگذشت. وی در سوگ آنان قصیده ای سروده که آغازش چنین است:
بـا فقـدان بهتریـن اعضـای خانـدان و یـاوران و بسـتگان و فرزندانم، آن گاه که به شـمارش آیند، 

گفت وگـو،  گراییـد. در ایـن  1.  فقیـه عمـاره، پیـش از ورودش بـه مصـر فقیهـی شـافعی بـود، ولـی سـپس بـه مذهـب امامیـه 
ملک صالح، وی را به مذهب شـیعه دعوت می کند و او نیز در پاسـخ، از بازگشـتش از مذهب شـافعی و اجابت اندرز 
یعـه إلـی تصانیـف  ملـک صالـح خبـر می دهـد. بنگریـد بـه: نسـمة السـحر فـی مـن تشـّیع و َشـَعر: 456/2 و 457 و الذر

الشـیعه: 294/3. )ن.(
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دچار مصیبت شـدم.
گشـــاده رویی  کـــه در انجمـــن، جـــز بـــه عطـــا و  و نیـــز آن روشـــن چهر از قبیلـــه ام »ســـعد الشـــعیره« 

نمی شـــناختندش.

نیز در رثای محّمد قصیده ای با این مطلع دارد:
تا زنده ام، همۀ عمر بر فرزندم می گریم. پس از من نیز شعرم از جانب من بر او خواهد گریست.

از همین قصیده است:
کـرده بـودم، تبـاه می سـازد و مـرا بـه پنـج دختـر  کـه بـرای زندگـی ام ذخیـره  آیـا مـرگ، فرزنـدی را 

مبتـال می کنـد؟

که از ابیات  ی قصیده ای سـروده  که ُعماره در سـوگ و پس از آن سـه، َعِطیه درگذشـت 

آن است:
کـه پیشـتر  ای َعِطیـه! چـون بـا روح محّمـد، بـرادرت، دیـدار نمـودی و نیـز آن دو بـرادر بزرگـوارت 

درگذشتند،
کنـد؛ بـه آنـان سـالم ده و بگـو: »مـن پـس از شـما بـه پدرتـان شـربت انـدوه و  خدایـت سـعادتمند 

سـوگ نوشـاندم.«
همچنین در سوگ او سروده است:

گر طعم مرگ را چشیدی، طعم فراقت برای من تلخ تر است. ای َعِطیه! ا
ستاره ات پس از بردمیدن فروافتاد و شاخسارت پس از ثمر دادن پژمرد.

گر ماه تابان نبودی، هنگام خسوف قمر نمی مردی. ا

پـس از آن چهـار فرزنـد، پسـرش اسـماعیل در مـاه ربیـع اآلخـر سـال 561 وفـات یافـت که 

در قصیـده ای بـا ایـن مطلع، او را سـوگ سـرود:
کنون پس از مرگش از خانه بیزارم. تنها مایۀ انسم به خانه، وجود او بود. ا

گفته است: نیز در رثای او 
کنده کرده، آیا به بقا یا زندگی خوش امیدوار باشم؟ کنون که فراق، جمع مرا پرا ا

گوید: در همین قصیده 
آیا روزگار پسرکم را که ذخیرۀ من بود، می گیرد و بالی دخترانم را برایم باقی می گذارد؟
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از همان است:
تنهـا هفـت _ از سـال های زندگـی مردمـان _ زندگـی کـردی. چـه سـال هایی کـه خداونـد یـادش را 

پـاس دارد!

گفته است: ی  همچنین در سوگ و
کار فرزندانم یاری و همراهی کند. گمان داشتم که روزگار مرا در 

گوید: در همان 

شوق من به اسماعیل، همواره در گسترۀ زمان افزون می گردد.

ماتم اسماعیل مرا از همۀ لّذت ها بازداشته است.

تا آن گاه که مرگ مرا دریابد، از اندوه اسماعیل آرام نخواهم شد.

کرد. گریه و زاری خواهم  ک بر وی  با ناله ای بس اندوهنا

همان سان که قمری بغداد بر شاخساران ناله می کند.

پس از وی در همۀ روزگاران و زمان ها با اندوه خواهم زیست.

حسین نیز در سال 563 وفات یافت و او در سوگش چنین سرود:

پسرکم! گمان داری که خالص من نزدیک خواهد بود؟ پس از تو مرگ خوش است.

بـه هـر گونـه کـه خواسـتم خـود را از حـزن تـو سـرگرم و غافـل کنـم، هیچ شـربت و طبیبی مرا سـود 

نبخشید.

که چنین آغاز می شود: نیز قصیده ای در سوگش سرود 
اّمـا دوا هیـچ سـودم نبخشـید؛ بلکـه در میـان رنـج و اندوهـم بـه  بـه مـداوای خـود پرداختـم؛ 

افـزود. بیمـاری ام 

گوید: در همان 
بیش از هفت سال نزیست و برای آن که مرا مبتال کند، به سرای نابودی کوچید.

گونه است: که آغازش این  ی قصیده ای دارد  همچنین در رثای و
به مرگ بگو: »آسان نیست؛ که تیری که افکندی، به خطا نرفت.«
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از همان است:
بیش از هفت ]سال[ و سه ]ماه[ نزیست و رخت بربست.

گفته است: و هم در رثای او 
روزگار مـرا بـا انـدوه و حـزن گرفتـار سـاخت، آن گاه که با پیشـامدهای سـخت خود، با من سـخن 

گفت.

گوید: در همان 
وای از این مصیبت بر مصیبت و زخمی که به خاطر زخم دوم می گرید!

و بال بر بال و ماتم بر ماتم که قلبم از آن جریحه دار است.

گفته است: در همین قصیده 
هر سال مرا از مرگ فرزندان و برادرانم نصیبی است.

ـد از کتـاب نیـز هسـت، بـه ایـن سـرودۀ فقیـه 
ّ
کـه پایان بخـش ایـن مجل ایـن شـرح حـال را 

کـه پـروردگار خویـش را چنیـن می خواَنـد: ُعمـاره پایـان می دهیـم 
کارمان اسباب هدایت مهیا فرما و یاری نیکویت را مددکار ما گردان! پروردگارا! ما را در 

ما را به تدبیر خودمان وامگذار؛ که خود انسان از اصالح ناراستی ها ناتوان است.

کریم تویی و از روی امید به عطاهای تو، چهره و دستی خواهان را به سویت گسیل داشتم.
گناهانم تا ابد قرار ده!1 این امید را پاداشی است که تو می دانی. پس پاداش مرا پرده پوشی 

ـد پنجـم 
ّ
کتـاب غدیـر پایـان یافـت و بـه خواسـت خـدای، از آن پـس مجل ـد چهـارم 

ّ
مجل

خواهـد آمـد. واپسـین دعـای مـا ایـن اسـت: سـتایش از آِن پـروردگار جهانیـان اسـت.

کتاب هـا برگرفته ایـم: الّنکـت العصریـه فـی أخبـار الـوزراء المصریـه ]ص7[؛ خریـدة القصـر  1�  شـرح حـال وی را از ایـن 
یـِخ ابـن اثیـر )163/11 ]239/7[(؛ وفیـات األعیـاِن  کاتـب ]101/3[؛ الکامـل فـی التار و جریـدة العصـر تألیـف عمـاد 
ـکان )409/1 ]431/3[(؛ البدایـة و النهایـه تألیـف ابـن  کثیـر )275/12 ]341/12[(؛ مـرآة الجنـان )390/3(. نیـز 

ّ
ابن خل

گـردد ]از جملـه: شـذرات  کتاب هـا و فرهنگ نامه هـای نویسـندگان معاصـر یافـت  شـرح حـال وی در چندیـن مـورد از 
الِعَبـر: 58/3[� هـب: 387/6؛ 

ّ
الذ

)561(


	فینال الغدیر  (4)
	ج 4



